
دعوت از بازیکن استان
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خبرچین

توافق هسته اى هیچ تاثیرى بر 
واردات از چین نخواهد گذاشت

على نواداد بعد از 10 سال مسئولیت مدیرکل صدا و سیماى آذربایجان شرقى 
روز چهارشنبه مسؤلیت خود را به سیدمحسن لطیفى وا گذار مى کند.

سیدمحســن لطیفى متولد 1353 از مدیران متعهد سازمان صدا و سیماى 
مرکز آذربایجان شــرقى اســت که داراى مدرك کارشناسى ارشد مدیریت 
اجرایى اســت. وى کار خود را در صدا و سیماى استان آذربایجان شرقى با 
عنوان تهیه کننده تلویزیونى آغاز کرده و در سال 86 به عنوان مدیر باشگاه 
خبرنگاران جوان سال 87 مدیر تولید سیما، سال 90 معاون سیما در صدا و 

سیماى آذربایجان شرقى فعالیت کرده است.
لطیفى از ســال 86 تا به امروز مســئولیت بســیج صدا و سیماى استان 

آذربایجان شرقى را بر عهده داشته است.
انتخاب وى به عنوان مدیر کل جدید بى تردید نشــان از توجه رئیس جدید 

سازمان صدا و سیما به ظرفیت هاى جوان مراکز استان ها دارد. 
 نواداد در آینده نزدیک جایگزین محمد على پاکزاد معاون فعلى استاندارى 

آذربایجان شرقى مى شود. 

معرفى مدیر کل جدید 
صدا و سیماى استان

2

استان

تدوین سند تدبیر و توسعه 
آذربایجان شرقى 

با اعتبار 14میلیارد  ریال
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اجتماع

 مصائب بیماران HIVدر 
پذیرش و بسترى در بیمارستان ها

اولین سال تثبیت آب دریاچه ارومیه
 همین صفحه

8

ادبیات

جایزه ادبى «پروین»
 بهار94 اهدا مى شود

معاون امور عمرانى استاندار آذربایجان غربى با 
اشاره به برنامه احیاى دریاچه ارومیه گفت: دوره 
تثبیت شروع شده و امسال اولین سال تثبیت آب 

دریاچه ارومیه به حساب مى آید. 
هادى بهادرى در دیدار اســتاندار با بخشداران، 
معاونین فرماندارن و معاونین ستادى استاندارى 
آذربایجان غربى با بیــان اینکه نجات دریاچه 
ارومیه امسال نیز یکى از مهم ترین سیاست ها 
و اقدامات جارى اســتان به شمار مى رود افزود: 

ســال گذشته با فعالیت و اقدامات مناسب روند 
کاهش ارتفاع آب دریاچه متوقف شد. 

وى با بیان اینکه امســال برنامه ها و فعالیت ها 
بــا قوت بیشــترى ادامه خواهد داشــت ادامه 
داد: امســال نیز امیدواریم بــا ادامه تالش ها و 
اقدامــات، گام هاى موثرترى در رابطه با احیاى 
دریاچه ارومیه برداشته شود. معاون امور عمرانى 
استاندارى آذربایجان غربى گفت: ضرورى است 
فعالیت ها و اقدامات اساسى در خصوص احیاى 

دریاچه بخصــوص در بخش هاى فرهنگى و 
اجتماعى در استان انجام شود و مباحث مرتبط با 

دریاچه بصورت جدى پیگیرى شود. 
بهادر خواستار مشارکت همگانى مردم و رسانه ها 
در خصوص کاهش مصــرف آب و نیز احیاى 
دریاچه ارومیه شــد و عنوان کرد: مقرر شــده 
در شهرســتانهاى داخل حــوزه آبریز دریاچه، 
جلساتى با حضور مسئوالن استانى، بخشداران 

و مسئوالن شهرستانى برگزار مى شود. 

سرهنگ محمد خشتگر با اشاره به کاهش 40 
درصدى انواع جرایم در نوروز سال 94 نسبت به 
سال گذشته اظهار داشت: در ایام نوروز امسال 
15 درصد افزایش کشف نسبت به سال گذشته 
داشتیم به طورى که این میزان به بیش از 80 

درصد رسیده است.
وى در خصوص مهمترین پرونده هاى انتظامى 
نوروز امســال در شهرستان میانه نیز گفت: در 

ایام تعطیالت نوروز دو فقره ســرقت عمده در 
شهرستان صورت گرفت که مورد اول سرقت 
400 میلیون ریال پول نقد از گاو صندوق منزل 
یک شــهروند بود که بعد از اطالع پلیس و با 
تالش کارگاهــان اداره اگاهى در کمتر از 24 
ساعت ســارق شناســایى و پول مسروقه که 
توسط ســارق در خارج از شهر دفن شده بود، 

کشف و پرونده تحویل مراجع قضایى شد.

فرمانده انتظامى شهرســتان میانه در بخش 
پایانى سخنان خود تصریح کرد: دومین پرونده 
مهم نوروز امسال نیز مربوط به سارقى بود که 
در نیمه شب اقدام به ســرقت قاب خودپرداز 
یکى از شعب بانک ملى کرده بود که این فرد 
نیز با تــالش مامورین انتظامى در کمتر از دو 
ساعت دستگیر شد و در اختیار مقامات قضایى 

قرار گرفت.

با توجه به اصل حاکمیــت مردم که در اصل 
56 قانون اساســى جمهورى اســالمى ایران 
مورد تأکید قرار گرفته اســت، شورا ها از ارکان 
تصمیم گیرى و اداره امور کشور معرفى شده اند. 
اعضاى شورا ها منتخب مردم هستند و در نتیجه 
مى توانند مشکالت و مسائلى را که عموم مردم 
یک منطقه با آن ها مواجه هستند، بهتر درك 

کرده و حل کنند. 
بر این اساس پیشبرد سریع برنامه ها و سرعت 
بخشیدن به جریان امور، واگذارى کار مردم به 
خود آن ها، احترام به شخصیت مردم و استفاده 
از افکار آن ها، آگاه سازى مردم از امور، کاستن 
فشــار از دولت و باالبردن تــوان آن و نظارت 
بر مؤسسات و ســازمان هاى دولتى در حدود 
اختیارات قانونى شــورا ها از مهم ترین اهداف 
تشکیل شوراهاست که در اصل یکصد قانون 

اساسى نیز به آن ها تأکید شده است. 
با این حال، تشــکیل دوره چهارم شــوراهاى 
اســالمى شهر و روســتا از یک منظر گویاى 
این واقعیت است که قبل از آن سه دوره دیگر 

تشــکیل یافته و در طول این زمان نه چندان 
کم نواقص و کاســتى هاى موجود شناسایى و 
برطرف شده و در مقابل نقاط قوت نیز تقویت 
شده اند که این ها همه تجاربى گرانب ها هستند 
و یقیناً کمک حــال دوره حاضرند تا اهداف و 
برنامه هاى خود را با قوت و ســرعتى مضاعف 
بــه پیش برند و این کمتریــن انتظار مردم از 

منتخبان خود است. 
اما شــوراى چهارم شهر بناب از زمان تشکیل 
تاکنون فراز و نشیب هاى زیادى داشته و طى 
ماه هاى گذشته مشکالت این دوره با برکنارى 
شهردار قبلى، استعفاى موقت یکى از اعضا و 
انتخاب شهردار جدید به اوج خود رسیده است. 
به گونه اى که در انجام مهم ترین وظیفه خود 
یعنى انتخاب شهردار با مشکالتى روبرو شده 

و دچار چالش هاى زیادى شده اند. 
شوراى چهارم شــهر بناب در طول این مدت 
که 20 ماه از عمر آن مى گذرد، از 3 سرپرست 
و دو شهردار اســتفاده کرده و سومین شهردار 
خــود را نیز پس از کــش و قوس هاى فراوان 

انتخاب و قرار است طى روزهاى آتى مقصود 
کفشنوچى که یک چهره دانشگاهى است، بر 

مسند شهردارى بناب تکیه دهد. 
آنچه که مهم اســت، ثبات مدیریتى و وجود 
وضعیت تثبیت شده است که نیاز یک مجموعه 
به ویژه شهردارى است و سیستم بزرگى مانند 
شــهردارى بناب به ثبات بیشترى نیاز دارد تا 
بتواند با حمایت شوراى شهر اجراى طرح هاى 
مختلف را که بى شــک شــهردارى بناب در 
سال هاى اخیر از آن غافل بوده و مردم انتظار 

اجراى آن ها را دارند، عملیاتى کند. 
به هر حال ضمن آرزوى توفیق براى شهردار 
منتخب، انتظار داریم در سالى که از سوى مقام 
معظم رهبرى بــه نام ملت و دولت، همدلى و 
همزبانى نامگذارى شده است، اعضاى محترم 
شوراى اسالمى شهر با کنارگذاشتن اختالفات 
و پرهیز از مســائل حاشیه اى با همکارى سایر 
دستگاه ها براى تحقق شعار سال بیش از پیش 

اهتمام کنند. 
نگارنده: جاوید بنابیان

اولین سال تثبیت آب دریاچه ارومیه

کاهش 40 درصدى جرایم نوروزى در شهرستان میانه

همه شهرداران بناب؛ حساب و کتاب کارنامه 20 ماهه شورا

تیتر دو

خبر

شهر

آگهی مناقصه عمومی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات اجرایی روستاهاي ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 
صالحیت و داراي رتبه در رشته مربوطه وا گذار نماید لذا از کلیه شرکتها وپیمانکاران واجد صالحیت که تمایل به شرکت در مناقصه دارند 
دعوت مى شــود تا مورخ 94/01/23 جهت دریافت اسناد مناقصه و تکمیل و عودت فرم ارزیابی کیفی به دبیرخانه بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان واقع درچاي کنار شمالی،خیابان فارابی،مابین زیرگذر آبرسان وپارك شمس تبریزي و یا به بنیاد مسکن شهرستان هاى 
محل اجراي پروژه مراجعه نمایند.آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداري 94/02/02 مى باشد. پیشنهادهاي واصله راس 

ساعت 15 مورخ 94/02/05 در کمسیون معامالت استان افتتاح خواهد شد.ضمنا مدت زمان اجراي پروژه ها تا 1394/04/15 مى باشد.

روزنامه سرخاب 2142 روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی

ف
رشته مورد نیازشرح عملیاتشهرستانروستاردی

مبلغ برآورد 
اولیه(ریال)

ضمانت نامه بانکی یا 
سپرده نقدي شرکت 

در مناقصه(ریال)

440,641,36222,000,000راه وترابري یاابنیهجدول گذاري و سنگفرشاسکوعنصرود1

1,198,114,02360,000,000راه وترابرياجراي آسفالتاهرنقدوز2

954,045,42348,000,000راه وترابرياجراي آسفالتبستان آبادایرانق3

718,289,07236,000,000راه وترابري یاابنیهاجراي سنگفرش و دیوار سنگیبنابتوته خانه4

1,114,960,32456,000,000راه وترابرياجراي آسفالتبنابآخوند قشالق و قره چپق5

784,198,87939,000,000راه وترابرياجراي آسفالتسراباسالم آباد گرده مهین6

881,006,21544,000,000راه وترابرياجراي آسفالتمرندانامق7

901,810,04545,000,000راه وترابرياجراي آسفالتمرنددیزج حسین بیگ8

886,586,43245,000,000راه وترابرياجراي آسفالتملکانلک لر9

2,340,443,307118,000,000راه وترابرياجراي آسفالتملکانیولقونلوي جدید و مالسراب10

953,263,89048,000,000راه وترابري یاابنیهاجراي پل و دیوار سنگیمیانهآچاچی11

1,166,454,75559,000,000راه وترابرياجراي آسفالتمیانههندالن و لیوانلو12

948,429,70948,000,000راه وترابري یاابنیهاجراي سنگفرش و دیوار سنگیورزقانآغبالغ سفلی13

2,207,757,413110,000,000راه وترابري یاابنیهاجراي کانال و دیوار سنگیورزقانزنگ آباد14

998,569,38550,000,000راه وترابري یاابنیهاجراي جدول و پیاده روورزقانسیه کالن15

2,280,402,915115,000,000راه وترابرياجراي آسفالتورزقانکیغال وگلعنبر 16

 ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36595320 تماس یا به سایت بنیاد مسکن به آدرس:www.ea-bm.ir و یا سایت 
پایگاه ملی مناقصات کشور به آدرس: http://iets.mporg.ir رجوع فرمایند. هزینه چاپ آگهی برعهده برندگان مناقصه خواهد بود.

مدرس برجسته قالیبافى و داور المپیاد فرش کشور گفت: فرش به عنوان مطاع 
فرهنگى در روابط بین الملل با دیگر کشور ها به عنوان سفیر فرهنگى عمل مى کند. 
محمود روفه گر حق خاطر نشان کرد: فرش یک صنعت ظریف و قدیمى مى باشد 
که به علت فراگیرى در ایران، از سبک هاى خاصى تبعیت مى کند اما با این حال 

باز هم در بعد فرهنگى و تکنیکى فرش با مشکل مواجه هستیم. 
وى اظهار کرد: رنگ، طرح، نوع بافت، سایز و مواد اولیه فاکتورهایى هستند که در 
به وجود آمدن فرش سهیم هستند و بافت فرش در مکان هاى خاص جغرافیایى 
اتفاق مى افتد بنابراین بافندگان فرش باید از ســبک هاى مختلف، اطالعاتى در 

دست داشته باشند. 

نویسنده چندین کتاب در مورد فرش ادامه داد: با توجه به تنوع فرش ایرانى یک 
ســرى دیدگاه ها و نگرش هاى خاص در زمینه فرش وجود دارد که این صنعت 
با ارزش را در جهان به جایگاه واقعى خود مى رساند و در معرض دید عموم قرار 

مى دهد. 
وى اشــاره کرد: چکیده اى از باور ها، پندار ها تقدسات، اندیشه ها و تفکرات یک 
ملت در فرش دستبافت نهفته است و این صنعت با ارزش مى خواهد نگرش هاى 
موجود در فرش را به خارج از دنیاى ذهن انتقال دهد و نقش مایه هاى خود را که 

به نوعى بین طبیعت و انسان عالقمندى به وجود مى آورد را اظهار نماید. 

على اکبر نژادرضا به بهره برداران کشــاورزى اظهار داشت: امیدوارم در سال 
جدیــد با همدلى و همزبانى بهره برداران بخش کشــاورزى بتوانیم قدم هاى 
موثرى در اصالح الگوى کشــت و اجراى روش هاى نوین آبیارى به منظور 
مصرف بهینه آب و احیاى دریاچه ارومیه که مهم ترین معضل حال حاضر در 

منطقه است، برداریم. 
وى با بیان اینکه بهره گیرى از آبیارى هاى نوین در بخش کشــاورزى با اصالح 
روش هاى سنتى و اصالح الگوى کشت متناسب با اقلیم منطقه مى تواند نقش 
مهمى در افزایش بهره ورى داشته باشد، افزود: در ایران براى تولید یک کیلوگرم 
محصول 2 هزار لیتر آب مصرف مى شود در حالى که در کشورهاى در حال توسعه 

براى تولید همین مقدار محصول یک هزار و 300 لیتر آب به مصرف مى رسد. 
مدیر هماهنگى ترویج سازمان جهادکشــاورزى استان با بیان اینکه اصالح 
روش هاى الگوى مصرف آب کشــاورزى، تنها راه بــراى گذر از بحران کم 

آبى است گفت: از اساســى ترین روش هاى اصالح الگوى مصرف در بخش 
کشــاورزى مى توان به اجراى روش هاى به زراعــى و به نژادى مانند اصالح 
روش هاى کاشت، اجراى سیاست تغییر کاربرى اراضى در الگوى کشت مبتنى 
بر مزیت نســبى، تالش در جهت کاهش سطح کشت محصوالت با مصرف 
باالى آب، اصالح و توســعه کاشــت گیاهان با نیاز آبى کم، اولویت دهى به 
کشت ارقام پاییزه به  منظور اســتفاده از بارندگى هاى ساالنه پاییز، زمستان 
و بهار، افزایش ســطح کشــت در محیط هاى کنترل شده همانند گلخانه ها، 
کشت هاى زیرپالستیک و کشــت گیاهان کم توقع و ارقام گیاهان زودرس 
پرمحصول، اجراى سیســتم هاى خاك ورزى حفاظتى و تســطیح لیزرى در 
اراضى آبیارى ســطحى، اجراى سیستم هاى آبیارى تحت فشار و کم فشار به 
ویژه بارانى و قطره اى در اراضى زراعى و باغى و استفاده از آب بازیافتى براى 

کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینى اشاره کرد. 

فرش تبریز؛ یکى از برندهاى معتبر جهانى

دخل نوزده، خرج بیست
2 هزار لیتر آب براى تولید یک کیلوگرم محصول زراعى در ایران 
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ë ë
شهرستان میانه؛ رتبه نخست تعداد پروژه هاى عمرانى استان

اسماعیل حیدرى آزاد در نخستین جلسه شوراى 
ادارى شهرستان میانه در سالن اجالس ساختمان 
فرماندارى ویژه ضمن تبریک فرارســیدن بهار 
فاطمى، با اشاره به وجود تحریم هاى مالى و فشار 
روى دولت اظهار داشت: در سال گذشته رتبه اول 
تعداد پروژه هاى عمرانى استان آذربایجان شرقى 
به شهرســتان میانــه اختصاص یافته اســت. 
 معاون اســتاندار از کســب 27 مــدال در 
ســطح ملى و بین المللى توســط ورزشکاران 
میانــه اى و موفقیت چشــمگیر دانش آموزان 

در رقابــت کنکور در ســال گذشــته خبر داد. 
 وى از تفاهم حاصل در مذاکرات هسته اى 
با عنوان حرکت بــزرگ دیپلمات هاى ایرانى با 
حمایت هاى مقام معظم رهبرى یاد کرد و اظهار 
داشت: در ســال جدید با عمل به شعار سال و 
همدلى و همزبانى بیشتر میان ملت و دولت شاهد 
پیشرفت روز افزون شهرستان میانه خواهیم بود. 
 حیدرى آزاد توافق هســته اى را دســتاورد 
بزرگ براى کشــور عنــوان و تصریــح کرد : 
خوشــحالى مردم و اســتقبال از تیــم مذاکره 

کننده نمونه اى بارز براى این ســخنان اســت. 
 وى جلســه شــوراى ادارى ســال 94 را 
نمونه اى از وحدت و همدلى میان اقشار مختلف 
جامعه عنــوان کرد و تصریح کــرد: اتاق فکر 
فرماندارى آماده دریافت نظرات و پیشــنهادات 
همشهریان و فعالیت آنان در این عرصه است. 
حیــدرى آزاد در این جلســه مختصرى از 
فعالیت هاى دستگاه هاى اجرایى شهرستان بیان 
کرد و از تالش و همدلى مسئوالن به خصوص امام 
جمعه و نمایندگان شهرستان تقدیر و تشکر کرد. 

ë ë
رفع برخى مشکالت موجود در مسیر اتوبوس تندرو 

معاون خدمات شهرى واجرایى شهردارى تبریز با 
حضور در سامانهBRT بر ضرورت رفع هرچه سریعتر 
مشــکالت مســیر اتوبوس هاى تندرو تاکید کرد.

معــاون  تبریــزى  قربانیــان  محمدرضــا 
خدمــات شــهرى واجرایــى شــهردارى تبریز با 
حضــور در مســیر تنــدرو از نزدیــک معضالت 
ســامانه اتوبوســهاى تنــدرو را بررســى کــرد.

وى رفع مشکالت عبور و مروراتوبوسهاى تندرو و 
لکه گیرى و آسفالت مسیر تندرو در نقاط مختلف که 
باعث کندى خدمات دهى اتوبوسها میگردد را ضرورى 
دانست و تصریح کرد: موانع و مشکالت موجود در 
اسرع وقت از طریق مناطق شهردارى رفع خواهد شد
قربانیــان با اشــاره به اهمیت حمــل و نقل 
عمومى در وضعیــت کالنشــهرها، حمل و نقل 

عمومى در کالنشــهر تبریز را یکى از خدمات موثر 
و تعطیل ناپذیر شــهردارى این کالنشهر دانست. 
وى در پایــان افــزود: لــزوم رســیدگى بــه 
مشکالت ناوگان اتوبوســرانى در معابر کالنشهر 
تبریز در راســتاى ارائه خدمات مطلوب و شایسته 
بــه شــهروندان عزیــز از اولویت هــاى معاونت 
خدمات شــهرى و اجرایى شهردارى تبریز میباشد.

تملک میدان ساعت تسریع شود! 
عضو هیات رئیسه شوراى اسالمى شهر تبریز 
گفت: بى توجهى به محدوده مرکزى شهر تبریز 
در سال هاى گذشته با اقدامات فعلى شهردارى در 

حال جبران است. 
ســعید محدث، بهره بردارى از امتداد راسته 
کوچه، احداث پــارك ورودى خیابان خاقانى و 
پارك موقت در خیابان 17 شهریور، تقاطع طالقانى 
و توجه به محــدوده ارك و طراحى اولین پایانه 
اتوبوسرانى در راسته کوچه را از مهم ترین اقدامات 

شهردارى تبریز در محدوده مرکزى شهر برشمرد 
و افزود: این اقدامات با هدف کاهش مشکالت 

موجود در این محدوده صورت گرفته اند. 
وى با اشاره به بى توجهى هاى صورت گرفته 
به این بخش مهم از شهر تبریز در گذشته اظهار 
داشــت: اقدامات فعلى در این مورد قابل تقدیر 
است و در کنار انجام چنین پروژه هایى امیدواریم 
عملیات تملک میدان ساعت نیز در سال جارى 

تسریع شود. 

این عضو هیات رئیسه شوراى اسالمى شهر 
تبریز با تاکید بــر افزایش پارکینگ در محدوده 
مرکزى شهر جهت تسهیل ترافیک و همچنین 
آرامش خاطر شــهروندان تصریح کرد: توجه به 
عمران، نماســازى و نور پردازى ساختمان هاى 
مرکزى شــهر نیز موضوع مهمى است چرا که 
پیش بینى اقدامات جذاب در این حوزه ها، موجب 
تقویت جایگاه اجتماعى پروژه هاى عمرانى خواهد 

شد. 

ëë

توسعه آذربایجان شرقى فقط مربوط به تبریز نیست 
استاندار آذربایجان شــرقى با تاکید بر اینکه 
توسعه آذربایجان شرقى فقط توسعه تبریز نیست، 
گفت: باید در ســال جدید نگاه ویژه اى به توسعه 
همسان و همه جانبه همه شهرهاى استان داشته 

باشیم. 
اسماعیل جبارزاده در جمع معاونان و مدیران 
اســتاندارى آذربایجان شرقى در تبریز با اشاره به 
اینکه ســند تدبیر و توسعه استان نقشه راه بسیار 
خوبى براى توســعه و پیشرفت همه جانبه تبریز 
و تمام شهرستان هاى استان است، گفت: باید در 
تمام بخش ها به دنبال توســعه همه جانبه باشیم 

وگرنه عبور از مشکالت سخت است. 
وى با بیان اینکه آذربایجان شرقى ظرفیت ها 
و پتانســیل هاى باالیى در تمامى قســمت هاى 

صنعتى، اقتصادى و گردشــگرى دارد، ادامه داد: 
باید مدیران نهادهــاى مختلف از این امتیازات و 
فرصت ها به نحو مطلوب اســتفاده کنند و زمینه 

جذب سرمایه گذار را فراهم کنند. 
جبارزاده با اشــاره به اینکــه کارهاى بزرگ 
همت  هاى بزرگ مى  طلبد، ابراز داشت: امیدواریم 
در ســال جدید که توســط مقام معظم رهبرى 
به ســال «دولت و ملت، همدلــى و همزبانى» 
نامگذارى شده شــاهد کارهاى بزرگ در سطح 

استان باشیم. 
استاندار آذربایجان شــرقى با تاکید بر اینکه 
شاخص هاى توسعه اســتان درحال صعود است، 
گفــت: تصویب ایجاد منطقه ویژه علم و فناورى 
ربــع رشــیدى در آذربایجــان شــرقى یکى از 

بزرگ ترین حرکت ها در سال گذشته بود که باید 
در ســال جارى نیز حرکت هاى این چنینى ادامه 

داشته باشد. 
جبارزاده به انتشار بیانیه مشترك کشورمان با 
گروه 1+5 نیز اشــاره کــرد و گفت: دنیا به عزت 
و اقتدار ملت ایــران اعتراف کرد و ملت ایران در 

مقابل تمام ابرقدرت هاى دنیا پیروز شد. 
وى با بیان اینکه توافق هسته اى در بخش هاى 
مختلف توسعه اى کشور و استان تاثیرگذار خواهد 
بود، اظهار داشت: با اینکه ما هم براى توافق و هم 
براى عدم توافق آمادگى داریم ولى به نظر مى رسد 
مقدمات دســت یابى به توافق جامع بدست آمده 
اســت و در بحث انرژى هسته اى شاهد موفقیت 

 هاى جمهورى اسالمى ایران هستیم. 

ë ë
تکمیل نورپردازى 10 بناى تاریخى و فرهنگى شهر 

شــهردار منطقه 8 با اشاره به اقدامات این 
منطقــه در نورپردازى حرفــه اى  10 بناى 
تاریخى و فرهنگى گفت: در جهت برجسته 
کــردن عظمــت  اماکن تاریخــى تبریز در 
تاریکى هاى شــب  و زیباسازى تبریز قدیم، 
از ابتداى ســال 93عملیات نورپــردازى 10 
مورد از اماکن تاریخى و ارزشــمند منطقه را 
در دســتور کار قرار دادیم  که با تالش شبانه 
روزى عوامــل منطقــه، هم اکنون  شــاهد 
تکمیــل این نورپــردازى هــا و زیبایى بى 
نظیر شــبهاى بافت تاریخى تبریز هستیم  . 
علــى مدبر، نورپــردازى خانــه تاریخى 
نیکــدل،  نورپــردازى درب  انجمــن بازار 

تاریخى تبریز، نورپــردازى درب صفى بازار 
تاریخــى تبریــز، نورپــردازى درب گجیل، 
نورپردازى درب اســتانبول، نورپردازى درب 
نوبــر،  نورپردازى خانه تاریخى شــالچى در 
تربیت، نورپردازى بوستان خاقانى،  نورپردازى 
برج یانقین، نورپردازى ســردرب باغ فدك را 
  اهم  اقدامات نورپردازى ســال 93 منطقه 8 

عنوان کرد. 
وى خاطرنشــان کــرد: با بازســازى  و 
نورپــردازى اماکن تاریخــى فرهنگى تبریز 
بر آنیــم تا  عالوه بر احیاء مجدد تبریز قدیم ، 
زیبایــى منحصر بفــردى  در بافت تاریخى 
شهر بوجود آورده و شرایطى فراهم آوریم  تا 

براى هر عابرى دیدن این  بناهاى تاریخى و 
فرهنگى نورپردازى شده ، لذت بخش باشد. 
شهردار منطقه 8 در ادامه خاطر نشان کرد: 
نورپردازي ساختمان ها و ابنیه عمومی به ویژه 
اماکن و ساختمان هاي تاریخی و میراثی ، یکی 
از برنامه هاي مهم شهرداري منطقه هشت در 
حوزه زیباسازي به شمار می رود و در این راستا  
شهرداري منطقه هشت تبریز گام هاي موثرى 
برداشته است و در سال جدید  این روند ادامه 
خواهد داشت و به زودى این قبیل طرح ها در 
دیگر بناها و ســاختمان هاي تاریخی منطقه 
اجرایی خواهد شد تا شاهد زیبایى هرچه بیشتر 
بافت تاریخى تبریز در تاریکى هاى شب باشیم. 

ë

تدوین سند تدبیر و توسعه آذربایجان  شرقى با اعتبار 12میلیارد ریالى
مدیــر امور فناورى دانشــگاه تبریز از تهیه 
و تدوین ســند تدبیــر و توســعه آذربایجان 
 شــرقى با اعتبــار 12 میلیارد ریالــى خبر داد. 
حسین آقاجانى در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اینکه ارتباط علم با صنعت موجب پیشرفت 
و توسعه کشور مى شود، افزود: در سال گذشته 
بیــش از 28 طرح تحقیقاتى بــراى صنعت و 
جامعه توسط اداره ارتباط علم با صنعت دانشگاه 
تبریز به اتمام رسید و همچنین 43 عنوان طرح 
جدید نیز در ســال گذشــته عقد قرارداد شد. 
وى با تاکیــد بر اینکه طرح هاى تحقیقاتى 

مذکــور در راســتاى حل مشــکالت صنعت 
و جامعــه بــه ســفارش بیــش از 16 ارگان 
دولتــى و بخــش خصوصى در ســطح ملى 
و اســتانى اجرا شــده اســت، گفــت: همه 
طرح هاى اجرا شــده از نوع کاربــردى بودند. 
رئیــس اداره ارتبــاط با صنعت دانشــگاه 
تبریــز همچنیــن افــزود: از مهم تریــن این 
طرح هــا مى تــوان به تهیــه و تدوین ســند 
تدبیــر توســعه اســتان آذربایجان شــرقى با 
اعتبــارى بالغ بر 12 میلیارد ریال اشــاره کرد. 
آقاجانى اظهار داشت: معاونت علمى و فناورى 

ریاست جمهورى، ستاد فناورى راهبردى (نانو)، 
استاندارى آذربایجان شرقى، مرکز پژوهش هاى 
صنعتى، شرکت ملى صنایع مس ایران، شرکت 
برق منطقه اى آذربایجان، شرکت آب منطقه اى 
اردبیل و خراسان رضوى، بیمارستان رازى، شرکت 
مکانیک آب و شــرکت آلدا، برخى از نهادهاى 
ســفارش دهنده طرح هاى تحقیقاتى بوده اند. 
مدیر امــور فناورى دانشــگاه تبریز گفت: 
در ســال 93 اداره ارتباط با صنعت دانشــگاه 
تبریز، 43 عنوان طرح دیگر را نیز با سازمان ها 
و ادارات مختلــف عقــد قرارداد کرده اســت

ë ë
معرفى توانمندى هاى گردشگرى ارس در باکو

مدیر گردشــگرى و میــراث فرهنگى 
سازمان منطقه آزاد ارس گفت: توانمندى هاى 
منطقه آزاد ارس در حوزه صنعت گردشگرى 
در نمایشــگاه بین المللى باکو معرفى شد.

مهدى عباسى در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه در نمایشگاه گردشگرى باکو غرفه 44 
کشور دنیا برپا شده است، گفت: غرفه منطقه 
آزاد ارس در کنار غرفه اســتان هاى شمال 
غرب کشور در این نمایشگاه حضور داشتند. 
 وى با اشــاره به معرفى توانمندى هاى 
صنعت گردشــگرى منطقــه آزاد ارس با 
ارایه پروژه هاى در حــال احداث و مطالعه 
شــده براى ســرمایه گــذارى، از حضور 

رئیس جمهور کشــور آذربایجان و بازدید از 
غرفه ایران خبــر داد و گفت: غرفه منطقه 
آزاد ارس یکــى از پربازدیدتریــن غرفه ها 
بــوده و با اســتقبال مدیــران آژانس هاى 
گردشگرى کشــورهاى مختلف همراه بود.

عباسى اضافه کرد: بر اساس تفاهم صورت 
گرفته با مدیران آژانس هاى گردشــگرى 
کشورهاى آذربایجان و گرجستان، تورهاى 
آشنایى با منطقه آزاد ارس براى آژانس هاى 
گردشگرى این کشورها برگزار خواهد شد.

وى با اشــاره به اســتقبال مســؤالن و 
عالقمندان به صنعت گردشــگرى از جاذبه 
ها و برنامه هاى حوزه گردشــگرى منطقه 

آزاد ارس، از راه انــدازى کمپین «باید ارس 
را ببینیــد» خبر داد و افــزود: این کمپین با 
نمایش جاذبه هاى تاریخى، طبیعى، آداب و 
رسوم منطقه آزاد ارس اجرا شد و با استقبال 
ویژه از سوى شــرکت کنندگان همراه بود.

عباســى افــزود: در ایــن نمایشــگاه 
غرفــه منطقــه آزاد ارس عنــوان بهترین 
غرفه ســنتى را بــه خود اختصــاص داد.

 این نمایشگاه همه ســاله با عنوان اى 
آى تــى اف به صورت تخصصــى در حوزه 
گردشــگرى برگزار مى شــود. نمایشــگاه 
گردشــگرى باکو از 13 الــى 15 فروردین 
جارى با حضور 44 کشــور دنیا برگزار شد.

ë ë
اشتغال از اساسی ترین مشکالت آذربایجان شرقى 

رئیس شوراى اسالمى آذربایجان شرقى 
اشتغال را از اساسی ترین مشکالت استان 
خواند و اظهار داشــت: آذربایجان شــرقی 
قطب گردشــگري، صنعت و کشــاورزي 
اســت و به طور واقع باید در این اســتان 
چیزي به اسم بیکاري وجود نداشته باشد.
احتشام حاجى پور با اعالم این مطلب اظهار 
کرد: ما باید جلو واردات بی رویه این کاالها 
را بگیریم تا براي جوانان اشتغال ایجاد شود.
احتشــام حاجی پور با اشاره به وضعیت 
مناسب آب هوایی کشور، معادن، بسترهاي 
تولیدي و انرژي، بیکاري را نیز جزو میراث 

دولت گذشــته عنوان و بیان کرد: هرچند 
این میراث به دولــت یازدهم نیز از دولت 
هاي گذشته به ارث رسیده بود ولی دولت 
یازدهم می توانســت با پول نفت -که به 
قیمت خوب به فروش می رفت، مشــکل 
اشــتغال را حل کند کــه امیدواریم دولت 
کنونی نیز چنین میراثــى برجاي نگذارد.

وي با توجه به مشکل اشتغال در آذربایجان 
شرقی، آن را از اساسی ترین مشکالت استان 
خواند و اظهار داشــت: آذربایجان شــرقی 
قطب گردشــگري، صنعت و کشــاورزي 
اســت و به طور واقع باید در این اســتان 

چیزي به اسم بیکاري وجود نداشته باشد.
حاجی پــور ادامــه داد: ظرفیــت بــه 
کارگیــري و اشــتغال اســتان از ایــن 
باالتر اســت کــه باید بازنگري شــده و 
مشــکل اشــتغال وجود نداشــته باشد.

وي بــا اذعان بــه نقــش تحریم ها 
و شــرایط بازار در روند بیکاري اســتان، 
اظهــار امیداواري کرد: با تحرکات و برنامه 
هــاي تدبیري که براي توســعه اســتان 
آغاز شــده و فعالیت هــاي صنعتی که در 
اســتان انجام می شــود، گام هاي مثبتی 
براي حل معضل بیکاري برداشــته شود. 

ë ë
امروز جنگ حق و باطل به مرزهاى دشمن کشیده شده است.

حجت االســالم مالک اژدر شریفى در 
دیــدار با قضات و کارمندان دادگســترى و 
اعضاى شــوراهاى حل اختالف اســتان، 
پیروزى هاى مهم و بابرکت شیعیان و اهل 
حق در برابر اهل کفــر و نفاق را در طلیعه 
سال نو شمسى از توجهات امام عصر (عج) 

دانست.
وى افزود: انقالب اســالمى نه تنها در 
مقابل دشمن ایستاده بلکه همزمان خدمات 

بسیارى نیز به مردم و شیعیان نموده است؛ 
اکنون نیز در جنگ فرهنگى که دشمن به راه 

انداخته ان شاءاهللا پیروز میدان خواهیم بود.
رئیس کل دادگســتري استان ادامه داد: 
سال جدید این خصوصیت را دارد که خداوند 
متعال در دو مســئله «انرژى هسته اى» و 
«شکست داعش» پیروزى را نصیب ملّت 
ایران نمود. دشــمن همواره سعى در به راه 
انداختن جنگ در داخــل و مرزهاى ایران 

داشــته، لیکن امروز جنگ حق و باطل به 
مرزهاى دشمن کشیده شده است. 

حجت االسالم شریفی نامگذارى سال 
جدید از ســوى مقام معظم رهبــرى (دام 
ظله العالى) به نــام «دولت و ملّت؛ همدلى 
و همزبانى» را گرامى داشــته و بر تالش، 
صداقت، هّمت و اخالص بیشــتر کارکنان 
دادگسترى به عنوان بخشى از دولت در حل 

مشکالت مردم تأکید کرد.

ë
ë

آغاز عملیات بهسازى و ایمن سازى فاز 3 اتوبان پاسداران 
شهردار منطقۀ یک تبریز از آغاز عملیات 
بهسازى و ایمن سازى فاز 3 اتوبان پاسداران 
خبر داد و گفت:  عملیات اجرائى بهســازى و 
ایمن ســازى اتوبان پاسداران از آخر ایده لو به  

طرف ارم در الین رفت به فرودگاه، آغاز شد.
داوود بهرا با بیان این مطلب اظهار داشت: با  
توجه به  بروز سوانح و عدم  ایمنى  این  اتوبان،  
شــهردارى  تبریز  با حمایت اعضاى محترم 

شوراى شهر  تبریز تصمیم به  ایمن سازى و 
بهسازى  گرفته و این ماموریت به  این منطقه 
محول گردیده و در  حــال حاضر فاز 3 این  
پروژه به  طول 1,5 کیلومتر همزمان با  آغاز 

سال  جدید  به  مرحلۀ اجرا درآمده است  .
وى ادامه داد: اصلى ترین ویژگى این  طرح 
شــامل عملیات زهکشــى  و هدایت آبهاى 
ســطحى، زیرسازى اساســى و ایمن سازى، 

خاکبردارى تسطیح، استانداردسازى و آسفالت 
 ریزى  اساسى و بهسازى و روان سازى ترافیک 
حاشیه شمالى شهر و سهولت در عبور و مرو  

وسایل نقلیه  است. 
شــهردار منطقه یــک  تبریــز در ادامه 
افزود: عملیات مذکور با بهره گیرى از آخرین 
تکنولــوژى روز و تجهیــزات مــدرن و در 
سریعترین زمان  ممکن به  پایان خواهد رسید.

ë
ë

شهردارى تریبون انتخاباتى هیچ کس نیست
شهردار تبریز گفت: هر یک از مدیران 
شهردارى که عالقه دارند براى انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى کاندیدا شوند، امروز 
استعفا دهند؛ چرا که شــهردارى تریبون 

انتخاباتى هیچ کس نیست.
صادق نجفى در صحن علنى شــوراى 
شهر تبریز اظهار کرد: با مدیران شهردارى 
عهد بســته ایم که در ســال 94 با انرژى 
مضاعف کارهــا را پیش ببریم و عالوه بر 
تقویت نقاط قوت، نقاط ضعفمان را پوشش 

مى دهیم.
وى اعالم کرد: حرکــت در چارچوب 
بودجه، اجراى پروژه در ســریع ترین زمان 
ممکن و توجه به کیفیت پروژه ها سه اصل 
مهم شــهردارى تبریز در سال 94 است؛ 
بطورى که دستگاه هاى شمارش معکوس 
در محل اجراى پروژه ها نصب شده و زمان 
افتتاح پروژه ها به صورت دقیق مشخص 

است.

وى بــر تحقق شــعار «دولت و ملت، 
همدلى و همزبانى» در شــهردارى تبریز 
تأکید کرد و افــزود: ایجاد اعتماد و ارتباط 
قــوى بین مردم و مســئوالن از نیازهاى 
جامعه است و ضرورى است با ایجاد ارتباط 
قوى بین مدیران شهرى و مردم در جهت 
تحقق فرمایشات مقام معظم رهبرى تالش 

کنیم.
شهردار تبریز با بیان اینکه طبق اخرین 
آمار، میزان تحقق بودجه سال 93 شهردارى 
تبریز 86درصد بوده است، تشریح کرد: در 
بودجه سال گذشته 910میلیارد تومان وام 
و فروش اوراق مشــارکت پیش بینى شده 
بود که موفق به دریافت 91میلیارد تومان 
به شــکل وام و فروش 200میلیارد تومان 

فروش اوراق مشارکت شدیم.
نجفى گفت: در سال گذشته 246 میلیارد 
تومان به صورت نقد و 200میلیارد تومان 
از طریق فروش اوراق مشــارکت به قطار 

شهرى تبریز تزریق کرده ایم و انتظار مى 
رود تا پایان امسال بخشى از خط یک مترو 

آغاز به کار کند.
وى افزود: در هفته هاى آتى پنج واگن 
قطار شهرى به تبریز مى رسند و فاز اول 
خط یک مترو به صورت کامل راه اندازى 

مى شود.
نجفى از خریدارى 150 دستگاه اتوبوس 
و بازســازى 100 دســتگاه اتوبوس خبر 
داد و افــزود: با اضافه شــدن این اتوبوس 
ها به ناوگان اتوبوســرانى تبریز، بخشى از 
مشکالت حمل و نقل عمومى حل مى شود.
وى فعالیت معاونت ها و سازمان هاى 
تابعه شهردارى را در آماده سازى تبریز براى 
استقبال از مهمانان نوروزى، بسیار ارزشمند 
خواند و گفت: اقدامات شــهردارى باعث 
رضایت مهمانان نوروزى تبریز شده بود و 
شهروندان تبریزى نیز از اقدامات شهردارى 

در طول سال، راضى هستند.

حوزه قضایى بخش مهربان رتبه اول استان در بین دادگستر ها
رئیس حوزه قضایى مهربــان گفت: حوزه 
قضایى بخش مهربان با کسب بیشترین امتیاز 
مثبت با بهترین عملکرد، رتبه نخست استانى را 
در بین دادگسترهاى شهرستان ها و حوزه هاى 
قضایى بخش ها در ســال 93 را کســب کرد. 
مسعود لعلى ســراب، عملکرد سال 93 حوزه 
قضائى تحت مدیریتش را تشریح کرد و با بیان 
اینکه رســالت تشکیالت قضایى احقاق حقوق 
مردم اســت، اظهار داشــت: قضات و کارکنان 
خدوم حوزه قضایى مهربان براى تحقق اهداف 
و رســالت خطیرى کــه بــر دوش دارند تمام 
تالش خود را معمول داشته اند تا زمان رسیدگى 
بــه پرونده ها بــه حداقل زمان ممکن برســد. 
 وى افــزود: در برخــى موارد با تشــکیل 
ســریع پرونده هــا بــه صــورت فوق العــاده، 
مى شــود.  تصمیــم  اتخــاذ  و  رســیدگى 
 رئیس حوزه قضایى مهربان به آمار پرونده هاى 
ورودى و مختومه به دادگاه عمومى مهربان اشاره 
کرد و افزود: مجموع تعداد پرونده هاى ورودى به 
دادگاه به میزان یک هــزار و 640 فقره و تعداد 
پرونده هاى مختومه یک هــزار و 636 پرونده 
است که در نوع خود یک عملکرد بى سابقه است. 

 رئیس شوراهاى حل اختالف بخش مهربان 
به عملکرد شوراهاى اختالف منطقه اشاره کرد و 
افزود: از مجموع یک هزار و 120 پرونده ورودى 
به شــوراهاى حل اختالف در سال 93 به تعداد 
یک هزار و 130 پرونده مختومه شده است که 
از افزایش مختومه شــدن 10 پرونده مختومه 
نســبت به پرونده هاى ورودى حکایــت دارد. 
 لعلى سراب به عملکرد مثبت شوراهاى حل 
اختالف منطقه اشاره کرد و افزود: شوراهاى حل 
اختالف بخش مهربان، عملکرد مثبتى براى صلح 
و ســازش در پرونده هاى ارجاع شده داشته اند. 
 رئیس حوزه قضایــى مهربان به موفقیت 
این حوزه در کســب رتبه اول اســتانى در بین 
دادگسترهاى شهرستان ها و حوزه هاى قضایى 
بخش ها در سال 93 اشاره کرد و افزود: به علت 
استفاده از اطالعات ثبت شده در نرم افزار سمپ 
و نیز نظارت بر ثبــت اطالعات دقیق طرفین 
پرونده در سامانه هاى الکترونیکى و اعتمادسازى 
بــه گزارش هاى آمارى و نیز به علت اســتفاده 
شورا از ســامانه مدیریت پرونده هاى قضایى با 
تالش هاى تمــام همــکاران ادارى و قضایى، 
حوزه قضایى بخش مهربان با کسب بیشترین 

امتیاز مثبت با بهترین عملکرد، رتبه اول استانى 
را در بین دادگسترهاى شهرستان ها و حوزه هاى 
قضایى بخش ها در سال 93 را کسب کرده است. 
 لعلى ســراب با اشــاره به اینکه همدلى و 
همــکارى مجموعــه کادر قضایــى و ادارى 
حوزه قضایى بخش مهربــان موجب کارآیى و 
ارتقاء این دادگاه در تمام ســطوح شده است از 
زحمات همکاران قضایى و ادارى خود به سبب 
کســب موفقیت هاى به دست آمده تقدیر کرد. 
حوزه قضایى مهربان در ســال 92 با کسب 
بیشــترین امتیــاز مثبت با بهتریــن عملکرد، 
رتبه نخســت اســتانى را در بین دادگسترهاى 
شهرســتان ها و حوزه هاى قضایى بخش ها در 
سال 92 را کســب کرده بود که با تالش وافر 
مجموعه قضایــى و ادارى حوزه قضایى بخش 
مهربان این موفقیت براى سال 93 نیز تثبیت و 
تداوم یافت و حجت االسالم و المسلمین شریفى 
رئیس کل دادگســترى استان  آذربایجان شرقى 
در جلســه روساى دادگســترى شهرستان ها و 
حوزه هاى قضایى بخش هاى اســتان با اهداى 
لوح تقدیرى از زحمات مســعود لعلى ســراب 
رئیس حوزه قضایى مهربان تقدیر و تشکر کرد. 

ë
ë
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عضو شوراى مرکزى فراکسیون اصولگرایان رهروان 
با بیان اینکه ارزیابــى کلى الریجانى از بیانیه لوزان 
مثبت بوده و آن را عقالیى و در راســتاى تصمیمات 
نظام مى دانست از 4 نکته وى درباره این بیانیه خبر داد. 
اســماعیل جلیلى در خصوص اظهــارات الریجانى 
در فراکســیون رهروان، گفت: الریجانى معتقد بود 
کشمکش ها و دعواهایى که در مدت مذاکرات وجود 
داشــت، کامال مشخص شــد که نمى توانند در ریز 
و جزئیات مذاکرات به نتیجه برســند. متونى را آن ها 
پیشنهاد کرده بودند، اما آنقدر اشکاالت وجود داشت 
که معلوم بود به نتیجه نمى رســد؛ لذا به یک بیانیه 

مطبوعاتى اکتفا کردند. 
الریجانى: بیانیه لوزان یک توافقنامه نیست

عضو شوراى مرکزى فراکســیون رهروان ادامه داد: 
رئیس مجلس با اعالم اینکه بیانیه لوزان یک توافقنامه 
نیســت اظهار داشــت، روى برخى عناصر کلیدى 
توافقاتى به صورت شفاهى انجام شده است، اما این 

بدان معنا نیست که موافقتنامه امضا شده است. 
جلیلى گفت: الریجانى معتقد بود با شناســایى این 
توافقات مى توان بررسى کرد که آیا در چارچوب منافع 
ملى بوده است یا خیر؟ البته ممکن است ابهاماتى نیز 
وجود داشته باشد، زیرا یک موافقتنامه مطبوعاتى آن 

هم به این صورت کلى، بدون ابهام نخواهد بود. 
وى با اشــاره به بررسى فراز و فرودهاى مذاکرات در 
جلســه با الریجانى، گفت: ریاست مجلس توصیه 
کرد که همه دوستان صحبت هاى ظریف و صالحى 
را بشــنوند و بعد از آن موضع گیرى کنند، زیرا برخى 
اظهارات که مطرح مى شود دقیق نیست که مى تواند 
هم به خود افراد و هم به منافع ملى کشور لطمه وارد 

کند. 
عضو شوراى مرکزى فراکسیون رهروان با اشاره به 
بررســى اظهارات اوباما و کرى در جلسه فراکسیون، 
گفــت: الریجانى معتقد بود اظهارات اوباما و کرى و 
متنى که روى سایت کاخ سفید گذاشته شده، مبناى 
قضاوت نیســت چون آن ها مطالبــى را که به نفع 
خودشان است، در راستاى برخى منافع داخلى مطرح 

مى کنند. 
همه تحریم هاى اتحادیه اروپا، آمریکا و شوراى امنیت 
که جنبه اقتصادى دارد، لغو مى شود/ تحریم ها پلکانى 

برداشته مى شوند
جلیلى با تاکید بر اینکه ریاست مجلس معتقد بود برخى 
مطالبى که در فکت شیت گذاشته شده، حتما مورد 
توافق نیست، گفت: الریجانى معتقد بود اظهارات اوباما 
مبنى بر اینکه تحریم ها مرحله اى برداشته مى شود، هم 

درست و هم غلط است. 
وى تصریــح کــرد: الریجانــى اعالم کــرد همه 
تحریم هاى اتحادیه اروپا، آمریکا و شوراى امنیت که 
جنبه اقتصادى دارد، باید لغو شود که طرف مقابل نیز 
آن را قبول کرده است، اما در بحث مسائل هسته اى 
و اشاعه رفع تحریم ها، پلکانى شده است. بدین معنا 
کــه در ابتدا وجود دارد و تعلیق شــده و بعد از مدتى 

لغو خواهد شد. 
جلیلى ادامه داد: در صورت لغو سفر اردوغان به ایران، 
در جلســه دولت و مجلس مسائل هسته اى بررسى 
خواهد شد؛ در غیر این صورت در جلسه غیرعلنى با 
حضور ظریف و صالحى این موضوع بررسى مى شود. 
عضو شــوراى مرکزى فراکســیون رهروان افزود: 
الریجانى معتقد بود باید بررســى شود که در بیانیه 
مطبوعاتى آیا چارچوب هاى نظام در نظر گرفته شده 
است یا خیر که البته در کلیات این چارچوب ها در نظر 
گرفته شده، البته ممکن است جزئیاتى وجود داشته 

باشد که باید بررسى شود. 
فعالیت نطنز در سطح مورد تفاهم مورد 

تائید نظام است
وى با بیان اینکه ریاست مجلس معتقد بود فعالیت 
نطنز در ســطح مورد تفاهم مورد تائیــد نظام بود، 
گفت: الریجانى اعالم کرد غنى سازى 190 هزار سو 
مربوط به آینده اســت و نیاز امروز نیست. االن کال 
19 هزار سانتریفیوژ نصب شده داریم که حدود 9000 
ســانتریفیوژ کار مى کند که در تفاهم از این 9000 
سانتریفیوژ مقرر شده که حدود 6000 سانتریفیوژ کار 
کند که حدود 5000 سانتریفیوژ در نطنز کار مى کند و 
قرار شده حدود 1000 سانتریفیوژ در فردو فعالیت کند. 
فعالیت فردو در سطح مورد تفاهم در لوزان 

حتما تصمیم نظام بود
جلیلــى ادامه داد: الریجانى معتقد بــود اینکه هزار 
سانتریفیوژ در فردو بماند و دو زنجیره نیز فعالیت کند، 
منتهى بدون تزریق، حتما تصمیم نظام بوده اســت؛ 
یعنى مجموعاً به این نتیجه رســیدیم که در فردو ما 

امکانات آماده اى را داشته باشیم. 
در مورد تفاهم براى تبدیل مواد غنى ســازى شــده 
تخلفى از سوى تیم مذاکره کننده صورت نگرفته است
عضو شوراى مرکزى فراکسیون رهروان با اشاره به 
بررسى نگهدارى انتقال مواد غنى شده در بیانیه لوزان، 
گفت: الریجانى معتقد بود براى مواد غنى  شده نیز چند 
راه حل وجود داشت؛ یا باید این مواد به قرص تبدیل 
مى شد، یا رقیق مى شــد که نظام تصمیم گرفت و 
تخلفى از سوى تیم مذاکره کننده صورت نگرفته است. 
 IR8 الریجانى: ادامه تحقیقات هسته اى تا

تصمیم نظام بوده است
وى ادامــه داد: الریجانى اعالم کرد ادامه تحقیقات 
هســته اى تا IR8 نیز تصمیم نظام بوده اســت، اما 
ظرایفى در این خصوص وجود دارد که باید توضیحات 
مهر دوستان شنیده شود.  

4 نکته الریجانى 
درباره بیانیه لوزان

بخش اول

فتاح رئیس کمیته امداد شد
بــا توجه به تغییرات صورت گرفته در اساســنامه کمیتــه امداد امام 
خمینى(ره)، آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى در حکمى، 
با تقدیر از تالش هاى مخلصانه مســئولین سابق این نهاد، «اعضاى 
هیــأت امنا و رئیس کمیته امداد امام خمینى(ره)» را منصوب و تأکید 
کردند در تحقق هدف نورانى این تشکیالت الهى، یعنى توانمندسازى 
و تأمین خوداتکایى محرومان و رشــد ایمانى آنان گام هاى اساسى و 

تکمیلى برداشته شود.
پرویز فتاح قبل از این در دولت نخســت محمود احمدى نژاد، وزیر 
نیــرو بود. وى تا پیش از صدور این حکم، رئیس بنیاد تعاون ســپاه 
عصرایران بود. 

تمدید ثبت نام در آزمون حوزه هاى علمیه 
مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه هــاى علمیــه از تمدید مهلت 

پذیرش حوزه هاى علمیه سراسر کشور تا 25 فروردین 94 خبر داد. 
حجت االسالم سید حسن طیب حسینی ادامه داد: پذیرش حوزه هاى 
علمیه در دو دوره بلند مدت و ســفیران هدایت انجام مى شود و آزمون 
این دوره، روز جمعه 28 فروردین 94 ساعت 9 صبح به صورت کتبى 
در سه مقطع ســیکل، دیپلم و دانشگاهى با موضوعات قرآن، احکام، 
معارف اســالمى، ادبیات و زبان فارســى، عربــى، ریاضى، معلومات 
عمومى، هوش و اســتعداد برگزار مى شــود. وى افزود: عالقه مندان 
براى ثبت نام مى توانند به پایگاه اینترنتى معاونت آموزش حوزه هاى 
مهر علمیه به نشانى www.howzeh.org مراجعه کنند. 

پیگیر استخدام مربیان 
پیش دبستانى هستیم 

 معاون حقوقى و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ممکن 
اســت مجلس درباره عملکرد این وزارتخانه دربرخى موارد حرف داشته 
باشند، عمده ترین آن را موضوع استخدام مربیان پیش دبستانى عنوان کرد 
و گفت: این مشکل در دست اقدام و حل است. ما پیگیر استخدام مربیان 

پیش دبستانى هستیم و منتظریم تا سازمان مدیریت مجوز بدهد. 
حجت االسالم و المسلمین مصطفى ناصرى زنجانیدر پاسخ به پرسشى 
درباره دریافت کارت زرد دوم وزیر از ســوى نمایندگان مجلس در ســال 
گذشته و احتمال استیضاح دکتر فانى اظهار کرد: مجلس شوراى اسالمى 
ایسنا رویکرد مثبتى به آموزش و پرورش دارد.  

فرش تبریز؛
یکى از برندهاى معتبر جهانى

ادامه از یک - وى ادامه داد: یکى از روش هاى سبک شناسى 
در فرش، شناخت از طرح هاى موجود در قالى مى باشد که منطقه 

به منطقه مانند داستان یا ضرب المثل تفاوت پیدا مى کند. 
روفه گر حق ابراز داشت: باتوجه به اینکه فرش عمرى به درازاى 
تاریخ دارد کلیه تکنیک هاى آن در آذربایجان به کار گرفته شده 
و ما امروز شاهد شکل گیرى عالیترین نوع فرش در این منطقه 
هستیم زیرا این منطقه به علت داشتن برنامه هاى مدون و بهره 
بردن از مدیران مطلع تبریزى به عنوان قطب فرش جهان به 
شــمار مى آید و امروز فرش تبریز به یکى از برندهاى معتبر 

جهانى تبدیل شده است. 
وى در رابطه با قالى هاى فامیلى یا موضوعى گفت: این فرش ها 
متشکل از یک تخته فرش مادرى با سایز 112م تر و با رنگ 
الکى تیره در 14 رنگ، بیش از 100 گونه گل باغچه اى را در 
خود جاى داده است و در کنار قالى مادر 6 تخته فرش دوقلو با 
عنوان دختران در سایز4 در 8 به عنوان تکمیل کننده و پوشش 
دهنده دســت راســت و چپ قالى مادر و یک جفت قالى در 

سایز5در7 به عناون پسران دوقلوى مادر استفاده شده است. 
وى اشــاره کرد: این قالى هاى منحصر به فرد که در عمارت 
شهردارى تبریز قرار دارد، همگى در یک زمان در سال1320 
به سفارش بانى وقت این عمارت با استفاده از رنگ هاى طبیعى 
و پشــم دست ریس با چله پنبه خالص 9 الیه به صورت یک 

دست فرش توسط بافندگان آذربایجانى آفریده شده اند. 
روفه گر حــق اظهار کرد: تاریخچــه و راز قالى هاى فامیلى 
براى اولین بار در جهان توســط وى پرده برداشته شده است 

و تحقیقات باز هم در این مورد ادامه دارد. 

فرمانده یگان حفاظت ســازمان جنگل ها از کاهش 80 درصدى 
حریق و تخلفات در جنگل ها و مراتع کشور در ایام نوروز خبر داد. 

مهر: سرهنگ قاسم سبز على 
تعطیالت  روز   15 در  افــزود: 
نــوروز هیچ مــورد خاصى از 
حریــق و تخلف در سراســر 

کشور گزارش نشده است.
به گفتــه وى، حضــور بیش 
 3 گشــتى،  واحــد   500 از 
هزار و 500 نیروى ســازمان 
جنگل ها، 200 هــزار همیار 
طبیعــت، محافظان افتخارى، 
انجمن هــاى  و  NGO هــا 
 1504 الین  آن  تلفن  صنفى، 
بــراى دریافــت گزارش هاى 
مراکــز  فعالیــت  و  مردمــى 
فرماندهــى ان الیــن کنترل 

تخلفــات در ایام نوروز براى حفاظت از عرصه هاى طبیعى و ملى 
نقــش عمــده اى در کاهش تخلفات و آتش ســوزى در این ایام 

داشت.
فرمانده یگان حفاظت ســازمان جنگل ها و مراتع اظهار داشــت: 
در ایم نوروز ســال جارى تنها یک مورد آتش سوزى سطحى در 

جنگل هاى گلســتان رخ داد که مساحتى کمتر از یک هکتار را در 
بر مى گرفت.

سبزعلى تصریح کرد: همچنین 
در 15 روز نخست سال جارى 
حــدود 20 مــورد تخریــب و 
تصرف در اراضى ملى سراســر 
کشور اتفاق افتاد که براى آنها 

پرونده تشکیل شد. 
وى با بیــان اینکه در این ایام 
تصرفى در اراضى ملى اســتان 
یادآور شــد:  نداشــتیم  تهران 
تنها در ارتفاعات ســوهانک با 
وجود تذکراتى که داده شــده 
بود بدون توجه به این اخطارها 
در مراتع واقع در این ارتفاعات 
مسابقات ماشین سوارى برگزار 
شــد که با حکــم قضایى 40 

دستگاه از این خودروها توقیف شد.
فرمانده یگان حفاظت ســازمان جنگل ها تأکید کرد: در مجموع 
در ایــن ایام میــزان تخلفات و آتش ســوزى ها در اراضى ملى 
سراســر کشور نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهى داشته 

است.

برخى از مهمترین و حساســترین ماده و تبصره هاى موجود در آیین نامه 
جدید به شرح زیر است: 

در مــاده 18 این آییــن نامه آمده 
است :

ماده 18- حداقل نمره قبولى در هر 
درس 10 است.

تبصــره 1. دانشــجویى که در هر 
نیمســال در یک و یــا چند درس 
نمره قبولى کسب نکند چنانچه در 
نیمسال هاى بعدى، درس یا دروس 
مذکور را با نمره قبولى بگذراند، نمره 
یا تمام نمره هاى مردودى قبلى در 
ریز نمرات تحصیلى دانشجو، فقط 
ثبت و باقى مى ماند اما این نمره ها 
در محاسبه میانگین کل دوره بى اثر 
و صرفــا آخرین نمره قبولى در آن 

درس مالك محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.
تبصره 2. گذراندن دروس با اســتفاده از تبصره 1، صرفا براى محاســبه 
میانگین کل دوره تحصیلى در هنگام دانش اموختگى است و مشروطى 

دانشجو در نیمسال هاى قبل را خنثى نمى کند.
تبصره 3. تســهیالت این ماده شامل دانشجویانى که به دلیل تقلب و یا 

حکم کمیته انظباطى، نمره مردود دریافت مى کنند، نمى شود.

همچنین در تبصره 3 ماده 17 این آیین نامه آمده است: دانشجو مى تواند 
با رعایت مفاد تبصره 1 ماده 17، (اگر دانشــجو در درســى بیش از 3/16 
جلسات یا در جلسه امتحانى پایان 
نیــم ســال آن درس غیبت کند، 
چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص 
شوراى آموزشى دانشگاه غیرموجه 
تشخیص داده شود، نمره آن درس 
صفرو در صورت تشخیص موجه 
آن درس حذف مى شــود، دراین 
صورت رعایت حد نصاب 12 واحد 
در طول نیم ســال براى دانشجو 
الزامى نیست ولى نیم سال مذکور 
به عنوان یک نیم سال کامل جزء 
ســنوات تحصیلى وى محسوب 
مى شود ) در صورت اضطرار تا دو 
هفته قبل از شروع امتحانات پایان 
نیمسال صرفا یک درس نظرى را با تایید گروه آموزشى حذف کند به شرط 

آن که تعداد واحد هاى باقى مانده دانشجو کمتر از 12 واحد نشود.
این آیین نامه براى دانشجویان ورودى سال تحصیلى 94-1393 و پس 
از آن و نیز تمام دانشــجویانى که در زمان ابالغ این آیین نامه، شاغل به 
تحصیل هستند الزم االجرا است و تمام آیین نامه ها و بخشنامه هاى مغایر 

با آن لغو و بال اثر است.

اسداله  عسگراوالدى در خصوص احتمال کم رنگ شدن حضور چین 
در بازار ایــران گفت: نه تنها تجار ایرانى بلکــه چینى ها هم نگران 

توافقات صــورت گرفته غرب با 
ایــران نیســتند و غربى ها جاى 
چین را در بازار ایران نمى گیرند، 
این در حالى اســت که روابط دو 
کشــور بر پایه منافع و ارتباطات 
و  شــده  پایه گذارى  درازمــدت 
حتــى اگــر اروپایى ها بــه بازار 
ایران بیایند، چین جایگاه خود را 

همچنان خواهد داشت.
اتــاق بازرگانى  مشــرق: رئیس 
مشترك ایران و چین افزود: سال 
گذشــته روابط تجــارى ایران و 
چین به 52 میلیارد دالر رسید که 
به نظر مى رسد با هدفگذارى هاى 

صورت گرفته، حجم مبادالت تجارى دو کشــور در سال جارى با ده 
درصــد افزایش از مرز 55 میلیارد دالر عبور خواهد کرد، این در حالى 
اســت که هدف ما این است که حجم مبادالت تجارى ایران و چین 

به 60 میلیارد دالر در سال جارى برسد.
وى از آغاز فاز جدید ســرمایه گذارى چینى هــا در بازار ایران در بهار 
امســال خبرداد و تصریح کرد: چین سعى داشت که به روند مذاکرات 
هســته اى ایران با غرب کمک کند، اینگونه نیست که این کشور با 
توافق ایران با غرب به دلیل بــه خطر افتادن منافعش، مخالف بوده 

باشد، بلکه سعى داشت که به روند مثبت این مذاکرات کمک کند.
به گفته عســگراوالدى، چین برنامه درازمدتى را براى حضور در بازار 
ایران تدارك دیده و قرار اســت 
ظــرف 20 ســال آتــى، روابط 
تجــارى ایران و چیــن دو برابر 
نگران  اکنون هم چینى ها  شود. 
کم رنگ شــدن حضور خود در 

ایران نیستند.
مشــترك  بازرگانى  اتاق  رئیس 
ایران و چین در پاسخ به سئوال 
دیگر مبنى بــر آخرین وضعیت 
براى  چینى  فاینانس  گشــایش 
پروژه هــاى ایرانى خاطرنشــان 
کــرد: روند گشــایش فاینانس 
ایرانى  پروژه هــاى  براى  چینى 
آغاز شده و تاکنون 4 تا 5 میلیارد 
دالر از حجم فاینانس تعهد شــده، در بهمن و اسفندماه سال گذشته 

گشایش شده است.
وى اظهار داشــت: بیشتر مشــکلى که ایران در رابطه با استفاده از 
فاینانس چینى دارد، مســائل داخلى است که باید این پروژه ها مورد 
تائیــد وزارت صنعت، معدن و تجارت قــرار گیرد و طرف ایرانى هم 
منابع ریالى مورد نیاز را تامین کند، اما هم اکنون بانکهاى پارســیان 
و صنعت و معدن به طور جدى، کار گشــایش فاینانس چینى را آغاز 

کرده اند.

 جانشین نماینده تام االختیار وزیر نیرو در طرح مسکن مهر از تکمیل خدمات آب، 
بــرق و فاضالب یک میلیون و 550 هــزار واحد از دو میلیون و 300 هزار واحد 
مسکن مهر خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود 500 هزار واحد مسکن مهر فاقد 

خدمات زیربنایى همزمان (تکمیل هر سه خدمات) هستند. 
به گزارش ســرخاب به نقل از ایسنا: عبدا... سرتیپ زاده، با اشاره به فراهم آوردن 
خدمات باال دستى اولیه (ایجاد شبکه اصلى، فرعى و غیره) 100 هزار واحد مسکن 
مهر از 500 هزار واحد مذکور اظهار کرد: آماده نبودن واحد هاى مسکونى در این 

بخش باعث شده که انشعابات وصل نشوند. 
 وى با اشاره به این که در ابتداى سال 1393 کمیته اى متشکل از نمایندگان وزارت 
نیرو، وزارت راه  و شهرسازى و معاونت راهبردى ریاست جمهورى با عنوان کمیته 
خدمات زیربنایى مسکن مهر تشکیل شد، گفت: در اولین بخش، پس از 2,5 ماه 
کار مستمر تامین اعتبار مورد نیاز براى تکمیل خدمات سه گانه در کل مساکن مهر 

کشور مورد توجه قرار گرفت و این مساله از سوى سه دستگاه تایید شد. 
 جانشــین نماینده تام االختیار وزیر نیرو در طرح ملى مســکن مهر با اشاره به 
اعتبار 5 هزار و 600 میلیارد تومانى مورد نیاز براى تکمیل خدمات مســکن مهر 
گفت: گزارش کمیته مربوطه به دفتر ریاســت جمهورى نیز ارائه و مقرر شــد 
کــه وزارت نیرو 300 میلیارد تومان از طریق منابع داخلى و از محل انشــعابات 
باقى مانده مسکن مهر تامین اعتبار کند. همچنین قرار شد دولت (سازمان مدیریت 
و برنامه ریــزى) تا پایان 6 ماه اول ســال 1393، 700 میلیارد تومان براى تکیل 

زیرساخت ها پرداخت کند. 
 سرتیپ زاده با اشاره به لزوم پرداخت هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر توسط سازمان 
مدیریت و برنامه ریزى تا پایان سال 1393 براى تامین خدمات مسکن مهر گفت: 
بدین ترتیب قرار بود در سال گذشته 2 هزار میلیارد تومان اعتبار از 5 هزار و 600 
میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز تامین شود. مابقى اعتبارات نیز مقرر شد درسال هاى 

1394 و 1395 تامین شود. 
 وى با تاکید بر محدودیت هاى دولت در ســال گذشته به خاطر افت قیمت نفت 
و. .. گفت: در حالى که وزارت نیرو تا بهمن ماه بیش از 300 میلیارد تومان تامین 

اعتبار تامین کرد، امکان تامین 1700 میلیارد تومان اعتبار از ســوى دولت میسر 
نشد بنابراین اعتبارات پیش بینى شده تامین نشد. 

 جانشین نماینده تام االختیار وزیر نیرو در طرح ملى مسکن مهر با اشاره به مصوبه  
هیات وزیران در بهمن ماه ســال گذشته گفت: قرار شد 500 میلیارد تومان نیز از 
محل مواد 10 و 12 قانون بودجه ســال 1393 در اختیار مسکن مهر قرار گیرد؛ 
در این راستا کارهاى قانونى مربوطه انجام شد اما به دلیل فقدان اعتبار در سال 
گذشته پولى پرداخت نشد و قرار شد تا پایان فروردین ماه از این محل بخشى از 

اعتبار در نظر گرفته شده در وجه وزارت نیرو پرداخت شود. 
 سرتیپ زاده با اشاره به این که در سال گذشته، 337 میلیارد تومان از محل منابع 
داخلى شرکت هاى تابع وزارت نیرو تامین اعتبار شد گفت: وزارت نیرو 97 میلیارد 
تومان دیون به پیمانکاران در سال گذشته ایجاد کرد و 96,8 میلیارد تومان نیز از 
دولت اعتبار گرفت، لذا در مجموع 531 میلیارد تومان از طریق ســه محل براى 
مسکن مهر تامین اعتبار کردیم و با این مقدار اعتبار 108 هزار واحد برق دار شدند 
و به 83 هزار واحد آب رسانى صورت گرفت؛ همچنین انشعاب فاضالب 74 هزار 

مسکن مهر وصل شد.
وى با اشاره به فراهم آوردن مقدمات تکمیل خدمات 100 هزار واحد مسکن مهر 
در زمینه هاى آب، برق و فاضالب گفت: به محض تکمیل ساختمان ها انشعابات 

وصل مى شود. 
 سرتیپ زاده با اشاره به این که در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز در سال جارى 
پرونده بخش قابل تحویل واحد هاى مسکونى مهر به مردم بسته مى شود تاکید 
کرد: در صورت تامین اعتبار تکمیل خدمات واحد هاى مسکونى مهر تا پایان سال 

1394 اجرایى است و مى توان این کار را انجام داد. 
جانشین نماینده تام االختیار وزیر نیرو در طرح ملى مسکن مهر با اشاره به لزوم 
تامین پایدار آب و برق و دفع بهداشــتى پایــدار فاضالب گفت: با توجه به روند 
تدریجى اسکان جمعیت در واحد هاى مسکونى مهر مى توانیم عملیات تکمیلى را 
براى تامین پایدار خدمات ظرف دو تا ســه سال انجام دهیم لذا این کار براساس 

پیش بینى در سال هاى 1395 و 1396 صورت خواهد گرفت.

رئیس اتحادیه صنف مشــاوران امالك تهران با تاکید بر اینکه امسال 
تغییر قیمت مســکن کمتر از تورم خواهد بــود، گفت: مردم از هیجان 

از  زدگــى و جو ناشــى 
موضوعات سیاسى دورى 

کنند. 
مهــر: حســام عقبایى با 
اشــاره به وضعیــت بازار 
مسکن در ســال جارى، 
اظهار داشت: در سال 94 
شاهد رونق بازار مسکن و 
افزایــش حجم معامالت 
گذشته  ســال  به  نسبت 
خواهیم بود و در مجموع 
خیز خروج از رکود امسال 

بیشتر مى شود.
وى با اشــاره بــه بیانیه 

ســوئیس و تاثیر آن در بازار مسکن، گفت: توافقات سیاسى در اقتصاد 
کشور تاثیر  گذار است که در نهایت بر اقتصاد مسکن هم تاثیر مى گذارد 
اما اینکه در کوتاه مدت بازار مســکن تحت تاثیر توافقات قرار بگیرد، 
امکان پذیر نیســت و باید منتظر تابستان باشیم تا اثرات تغییرات را در 

سایر بخش ها هم ببینیم.
رئیس اتحادیه صنف مشــاوران امالك تهــران در خصوص اینکه آیا 
امسال قیمت مسکن متناسب با تورم افزایش مى یابد یا کمتر از تورم؟ 
گفت: امسال هم قیمت مســکن بیش از تورم یا در حد تورم نیست و 

پایین تر از تورم خواهد بود، ضمن آنکه در برخى از نقاط کشــور عرضه 
بیشتر از تقاضا است که همین موضوع موجب ارزانى مسکن شده است.

وى بــا بیــان اینکه در ســال 94 حجم 
معامالت مســکن افزایش مى یابد، بیان 
کــرد: البته افزایش حجــم معامالت به 
معناى تورم در بخش مسکن نیست، زیرا 
ظرفیت افزایش قیمت مســکن تکمیل 

شده است.
عقبایى با تاکید بر اینکه افزایش قیمتى تا 
پایان بهار نداریم، افزود: برخى با افزایش 
حجم معامــالت تصور مى کنند که رونق 
موجب گرانى مى شــود اما رونق، افزایش 
تقاضــا را به دنبال دارد و باتوجه به اینکه 
ظرفیت افزایش قیمــت هم وجود ندارد، 
بنابراین احتمال گرانى در بازار مســکن 

نیست.
وى بــا بیان اینکه برخى در زمان گرانى مى گویند چرا مســکن گران 
است و در زمان رکود مى گویند چه زمانى از رکود خارج مى شود، گفت: 
خیز خروج از رکود در بازار مسکن به وجود آمده است اما اینکه با یک 
شتاب غیرمنطقى با جهش قیمت ها مواجه باشیم بعید به نظر مى رسد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالك تهران تصریح کرد: باید به دنبال 
این باشیم که قیمت مسکن به قیمت واقعى نزدیک شود و بازار مسکن 
دچار حباب هاى قیمتى و بازى هاى سیاسى قرار نگیرد، بازار مسکن باید 

با حداقل تغییرات و متناسب با تورم حرکت کند.

جزئیات عدم محاسبه نمره ردى در معدل کل کاهش 80 درصدى حریق وتخلفات در اراضى ملى

توافق هسته اى هیچ تاثیرى بر واردات از چین نخواهد گذاشت

500000 واحد مسکن مهر آب و برق ندارند 

ëاحتمال گرانى در بازار مسکن نیست

ë

ë

ë

ëë

تکذیب اظهارنظر آیت ا... مکارم شیرازى 
درباره بیانیه لوزان

دفتر آیت ا... مکارم شیرازى با صدور اطالعیه اى اظهارنظر این مرجع تقلید 
درباره بیانیه لوزان را تکذیب کرد. 

در اطالعیه دفتر آیت  ا... ناصر مکارم شیرازى آمده است: اخیراً در سایت هاى 
متعدد از آیت ا... مکارم شیرازى نقل کرده اند که درباره توافق هسته اى لوزان، 
در مسجد اعظم در آغاز درس خارج فقه خود گفته اند این قرارداد ایده آل ما 

نیست اما در شرایط فعلى تنها راه بود.
تأکید مى شــود که ایشــان نه در درس خارج و نــه در جاى دیگر مطلقا 
اظهارنظرى درباره توافق هســته اى لوزان نکرده  و جاى تعجب است که 
قطره آشکارا چنین نسبت هاى دروغى مى دهند. 

دخل نوزده، خرج بیست
2 هزار لیتر آب براى تولید

 یک کیلوگرم محصول زراعى در ایران 

ادامه از یــک - وى در ادامه با تاکید بــر اصالح الگوى 
کشــت گفت: براساس تعاریف ارائه شده از الگوى کشت این 
نکته نمایان مى شــود که در بسیارى از مناطق استان، کشت 
محصوالت زراعى، باغى و یا بهره بردارى از مراتع و جنگل ها 

باید متناسب با ظرفیت هاى منطقه اى و عوامل تولید باشد. 
نــژادرض با بیان اینکه محدودیت هاى اقلیمى موجود، بیالن 
منفى آب دشــت ها و نیاز به پایدارى تولید محصوالت، ما را 
ملزم مى کند که براى حفظ و بهبود سفره هاى زیرزمینى آب و 
افزایش راندمان مصرف آب حرکت کنیم، افزود: درحال حاضر 
در برخى از مناطق استان روش هاى معمول تولید محصوالت 
کشاورزى با استفاده  بى رویه  از منابع آب زیر زمینى همراه است 
بنابراین الزم است سیاست هاى تولید محصوالت کشاورزى در 
این مناطق تا حد امکان براى مصرف بهینه آب و بهره ورى باال 

و عدم کاهش تولید همراه شود. 
مدیر هماهنگى ترویج ســازمان جهاد کشــاورزى استان در 
پایان با اشــاره بــه اینکه براى سیاســت هاى دولت تدبیر و 
امیــد، همکاران ما جهت ارتقاء دانــش فنى تولیدکنندگان و 
بهره برداران کشــاورزى در خصوص اصالح الگوى کشت و 
روش هاى آبیــارى، در مصرف بهینه آب و افزایش بهره ورى 
کشاورزى آموزش هاى الزم را ارائه مى دهند، اظهار امیدوارى 
کرد، کشاورزانى که نسبت به تجمیع و یکپارچه سازى اراضى 
کشاورزى به منظور اجراى سیستم هاى آبیارى تحت فشار و 
کم فشار اقدام کنند این سازمان 85 درصد کل هزینه هاى آن را 

به صورت بالعوض پرداخت مى کند. 
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در فیلم مزار شریف هم عبدالحسن برزیده 
داستانى بکر و سینمایى را دستمایه کار خود 
قرار داده اســت که انعکاس خبرى بسیارى 
ضعیفــى در زمان خود داشــت. طبق گفته 
اهللا مدد شاهســون دیپلمــات ایرانى نجات 
یافته عبدالحسین برزیده از پانزده سال پیش 
قصد ســاخت این فیلم را داشــته است، اما 
تالش هایش بى ثمر مانده بود. هر چند در نگاه 
اول چنین بنظر مى رسد که فیلم قصد شرح 
و بسط جنایتى فراموش نشدنى در گذشته را 
دارد اما با اندکى تأمل مى شود مضمون اصلى 
فیلم را همچون زنگ خطــرى براى توجه 
بیشتر به خطر روزافزون گروهاى رادیکال در 
منطقه و متعاقب آن خشونتهاى بى وقفه این 

گروه ها به شمار آورد. 
فیلم به واقعه دردناك ترور هشت دیپلمات 
و یک خبرنگار ایرانى در ســال 77 به هنگام 
حمله نیروهاى طالبان به کنسولگرى ایران در 
مزار شــریف مى پردازد. در این میان یکى از 
دیپلمات ها به نحو معجزه آسایى نجات پیدا 
مى کند و پس از مشقات فراوان موفق مى شود 

به ایران بازگردد. فیلم تصویرى عریان و گویا 
از کثرت گروههاى افراطى در افغانســتان، 
قدرت این گروه ها در منطقه و عواقب اقدامات 
خشــونت آمیز آن ها ارائه مى دهد. قربانیان 
اصلى این گروه ها مردم بى دفاعى هســتند 
که بــدون اینکه بدانند چرا هر روز با ترس و 
اضطراب و مرگ دست و پنجه نرم مى کنند. 

فیلم بــا تصاویر مســتندى از رفتارهاى 
متعصبانه نیروهاى طالبان در افغانستان آغاز 
مى شود، شــروع موفقى که بخوبى بیننده را 

درگیر فضاى متشنج فیلم مى کند. 
بــا ورود بازیگران به فضــاى فیلم، این 
التهاب شــدت بیشــترى مى گیرد که نشان 
از درك درســت بازیگــران از موقعیت دارد. 
فیلم ریتم نسبتاً خوبى دارد هرچند در برخى 
از صحنه هــاى فیلم ریتم بدون دلیلى موجه 
ســرعت مى گیرد و انســجام روایت را دچار 
گسست مى کند و از عمق شخصیت پردازى 
مى کاهد. با ورود نیروهاى مسلح که در ابتدا 
تصور مى شود نیروهاى طالبان هستند نوعى 
ترس و تعلیق بوجود مى آید که البته به دلیل 

شتابزدگى بى مورد اســتفاده حداکثرى از آن 
صورت نمى گیرد. فیلم در اینجا نکته مهمى 
را درمورد توطئه اى که قصد وارد کردن ایران 
به جنگ افغانســتان را دارد، مطرح مى کند 
ولى این نکته کلیدى همین جا   رها مى شود 
و استفاده اى از آن صورت نمى گیرد. در مورد 
دیپلمات نجات یافته نیز شبهه بسیار مهمى 
مطرح مى شــود که هرگز پاسخ روشنى در 
طول فیلم به آن داده نمى شــود: اینکه چرا او 
توانسته زنده بماند و تنها یک تیر به او اصابت 
کند. یکى دیگر از ابهامات فیلم در این بخش 
سرنوشت دیپلمات زخمى است که در آخر هم 
مشخص نمى شود که نجات یافته است یا نه. 
یکى از دردناك ترین و در عین حال مؤثر ترین 
صحنه هاى فیلم، صحنه خاکســپارى دسته 
جمعى شهدا توسط طالبان است که با بازى 
خوب حسین یارى توانسته بخوبى عمق فاجعه 
را به تصویر بکشد. فیلمساز با انعکاس عطوفت 
و نــوع دوســتى مردم افغان حتــى با وجود 
خطراتى که ممکن اســت به قیمت جانشان 
تمام شــود به عنوان مهم ترین عامل نجات 

دیپلمات ایرانى در تضادى آشــکار با سبعیت 
لجام گسیخته گروه طالبان این نکته را تلویحًا 
متذکر مى شود که خشونتهاى روز افزون تحت 
هر عنوانى نمى توانند حس نوع دوستى و صلح 

طلبى غریزى را در میان بشریت نابود کنند. 
فیلمساز با تســلط بر ابزار کار و شناخت 
قابلیتهاى بصرى داستان فیلم توانسته ارتباط 
متقابل و کاربردى بین تصویر و روایت ایجاد 
کند و از ایــن قابلیت ها و تنوعات بصرى به 
نفع روایت تأثیرگذار داســتان اســتفاده کند. 
البته فرم روایى ساده فیلم هم کمک شایان 
توجهى در این ارتباط بوده است. اما متأسفانه 
زمان کم فیلم مجال به بار نشستن بسیارى 
از لحظات دراماتیک پرقدرت را نداده اســت. 
با در نظر گرفتن ایده بکر و حســاس فیلم، 
شناخت فیلمســاز از فضاى داستان و بازى 
خوب بازیگران، فیلمساز مى توانست با استفاده 
از چند خرده روایت در جریان ســفر پر خطر 
دیپلمات نجات یافته با صرف زمان بیشترى 
براى روایت داستان از پتانسیلهاى ایده فیلم تا 

حد ممکن استفاده کند. 

همانطور که اشــاره شــد بــازى خوب 
بازیگران از نکات برجسته فیلم است. حسین 
یارى در نقش دیپلمات ایرانى بســیار قابل 
قبول ظاهر شــده است و بخوبى توانسته در 
لحظات حســاس فیلم مخاطب را با حس و 
حال داســتان همراه کند، به خصوص در دو 
ســوم پایانى فیلم که داستان فیلم تبدیل به 
روایتى شــخصیت محور مى شــود. مهتاب 
کرامتى هم با شــناخت درست از شخصیت 
زن افغــان و رنجهاى تاریخى این کاراك تر 
توانســته بخوبى از پس این نقش بر بیاید، 
نقش آفرینى او در صحنه اى که گارى حامل 
دیپلمات ایرانى را مى کشد و همزمان بغض 
دیرینه اش مى ترکــد و از آنچه که بر مردم 
افغانســتان در طول سال ها رفته است گریه 
سر مى دهد بسیار جالب توجه از کار در آمده 
است. نکته قابل توجه در مورد کاراك تر زن 
افغان امید او به آینده و نجات کشورش است 
آن هم در شرایطى که کوچک ترین کورسوى 
امیدى دیده نمى شود، سرسختى او در رساندن 
دیپلمات ایرانى به مرز ایران با وجود مشکالت 
فراوان شاهدى بارز بر این مدعا ست. در این 
میان البته نباید از ایفاى نقش تأثیرگذار مسعود 
رایگان غافل شد که از   همان ابتداى فیلم در 
نوعى هماهنگى حساب شده با حسین یارى 
نقــش مؤثرى در درگیر کــردن مخاطب با 

فضاى فیلم دارد. 

پل واکر ستاره سرى فیلم هاى «سریع و خشمگین» با ویژگى هاى منحصر به فرد 
خود توانست در موفقیت هایى را به دست آورد.

در حالی که با اکران فیلم جدید «سریع و خشمگین»، پل واکر بازیگر فقید آخرین 
سواري خود را در فیلم «سریع و خشمگین 7» تجربه می کند، صفات کلیدي او را که 

موجب تبدیل شدنش به سودمندترین بازیگر فیلم هاي درجه دو شد، بررسی می کنیم.

 هیچ کس مثل پل واکر نشان پلیسش را در نمی آورد. او همین کار را در فیلم سال 
2014 «کاخ هاي آجري» هم انجام داد، اما واکر از روز اول و از همان لحظه اي که در 
پایان فیلم سال 2001 «سریع و خشمگین» گذاشت دام تورتو از چنگال سیستم قضایی 
فرار کند این کار را انجام می داد. این پل واکر بود؛ پسري که آدم خوبی بود اما در سمت 
اشتباه قرار گرفته بود. هوادارانش او را در مجموعه اي از فیلم هاي بودجه پایین دیدند، اما 
در نهایت این مجموعه فیلم هاي «سریع و خشمگین» بود که تبدیل به بزرگترین فیلم 
درجه دویی شد که میلیون ها دالر فروش کرد؛ آن هم در عصري که همه می دانند تمام 
فیلم هاي خیلی پرفروش اساسا فیلم هاي درجه دو هستند. هیچ کس نمی توانست تصور 
کند که واکر تبدیل به ســودمندترین بازیگر فیلم هاي درجه دو زمان شود. اما آیا تمام 
جذبه او به خاطر درآمد باکس آفیس اش بود (2,3 میلیارد دالر) یا طریقت واکر شــامل 

چیزهاي دیگر هم می شود؟

شتاب
تماشا کردن یکی از فیلم هاي واکر و برنخوردن به یک صحنه رانندگی سریع ماهرانه 
اما شدیدا غیرمسئوالنه غیرممکن است. این یکی از اصول فیلم هاي او بود. در هفت فیلم 
«سریع و خشمگین» او تنها یکی از اعضاي تیم رانندگان وین دیزل بود، اما بر خالف 
میشل رودریگز، لوداکریس، تایریس گیبسون و دیگران، به نظر می رسید براي او پشت 
فرمان نشستن در دیگر فعالیت هایش یک نیاز اساسی بود؛ و به همین ترتیب بود که او 

احتماال از زمان استیو مک کوئین تا به حال، بازیگري است که بیشتر از همه در کنار یک 
ماشین در اذهان شکل می گیرد. او در فیلم هاي «دروِن آبی»، «بگیرها» و «ماشین 19» 

هم صحنه هاي رانندگی پرشتاب خاص خود را به نمایش گذاشت.

کله شقی
وقتی شخصیت پلیس مخفی واکر وارد مغازه ساندویچ فروشی تورتو شد، نشان دهنده 
چیزي کمتر از تناسخ جدید بلوند کیانو ریوز نبود؛ اما چند تفاوت کلیدي بین این دو بازیگر 
وجود دارد: در حالیکه رایحه تنهاي کیانو ریوز حس یک حقیقت متافیزیکی را به بیننده 
القا می کند، فضایی که واکر منتقل می کرد زمینی  و آراسته تر بود، انگار همیشه داشت 
به یاد می آورد که پیتزایش را در اجاق خانه جا گذاشته بود. مدل معصومیت او به جاي 

مرموز بودن بروز تر بود و همدردي تماشاچیان را جذب می کرد.

حقیقت
واکر در آغاز فیلم «ماشــین 19» فریاد می زند  »این تبدیل به حقیقت من نشــده! 
حقیقت خودِت!ِ» اما او حقیقت را دوست داشت چون منطقه اختصاصی خودش بود. او 
دســت دادن هاي پیچیده را بلد بود و می توانست در مغازه التینو ساندویچ اش را بدون 
مسخره به نظر رسیدن سفارش بدهد؛ او فروتن بود و در مواجهه با تمام موقعیت ها بدون 
وانمود کردن حقیقت، خود را حفظ می کرد. اما شخصیتی تقریبا زنانه هم پیرامون نقش 
او در «سریع و خشمگین» وجود داشت؛ به اندازه میشل رودریگز و جوردانا بروستر زیبا 
بود اما کشمکش هاي اصلی اش با دیزل بودند. تمام آن دوئل ها و نگاه هاي معنی دار بین 
آن دو و اینکه چه کسی اول به خط پایان خواهد رسید. آیا می توان گفت واکر کسی بود 

که همه حقیقتا عاشقش بودند؟

وفاداري
واکر که هیچ وقت ویژگى ابرســتاره بودن نداشت، هرگز خود را باالتر از نقشی که 

در آن ظاهر می شــد نمی دید. وین دیزل در اولین فرصت دکمه پرتاب شدن بیرون از 
«سریع و خشمگین» را فشار داد و در سال 2002 به این نتیجه رسید که چیزي که دنیا 
نیاز دارد نســخه به روز شده مامور 007 یعنی فیلم «داستان هاي ریدیک» او است. اما 
واکر بدون دیزل به کارش ادامه داد و حتی با وجود عدم حضورش در «توکیو دریفت»، 
با مجموعه «ســریع و خشــمگین» ماند و به همین صورت تبدیل به یک ستاره شد. 
تعقیب هاي ماشینی تبدیل به حمالت با سالح هاي سنگین شدند، درگیري هاي رمانتیک 
و حرفه اي هم شکل رمان هاي کوتاه تلویزیونی چند میلیون دالري به خود گرفتند، اما 
شعار خانوادگی «سریع و خشمگین» که از فیلم چهارم به بعد خیلی هم احساسی تر شد، 

بدون حضور واکر نمی توانست تبدیل به آن چیزي که االن هست بشود.

مساوات
این مســئله هم مســتقیما به دنبال وفاداري می آید. مجموعه فیلم هاي «سریع و 
خشمگین» هیچ وقت نمی توانستند تبدیل به این چیز خاصی که االن هستند - یعنی 
مجموعه اي که از نظر نژادي کامال برابري دارد - بشوند، مگر اینکه بازیگر سفیدپوست 
اصلی آن نقش حقیقی خود را قبول می کرد. واکر هیچ وقت آشوب به پا نکرد و حتی 
در حالیکه مجموعه بزرگتر و بزرگتر می شد از جاي خود در آن خوشحال بود. در حالیکه 
«سریع و خشــمگین» تبدیل به سودمندترین مجموعه فیلم کمپانی یونیورسال شد، 
نقشه جهانی تجاري آشــکار بود: موقعیت هاي فیلمبرداري التین و آمریکاي جنوبی 
و حرف هاي بامزه لوداکریس و تایریس براي نمایش آمریکاي هاي سیاه پوســت. اما 
آن نقشــه مشمول شدن تمام نژادي از محدودیت هاي مسابقه در خیابان هاي شهري 
دو فیلم اول فراتر رفت و تا جایی پیش رفت که با توجه به نابرابري هاي حال حاضر و 
اتفاق هایی مانند تیرانداز فرگوسن، حاال مانند یک رویا به نظر می رسد. حاال دنیا حرکت 
کرده و در حالیکه ذات حقیقی واکر در آخرین حضور بعد از مرگش در فیلم جدید از میان 
انگشتان مان فرار می کند، خود او هم تبدیل به یک سایه دیجیتال می شود. شب بخیر، 

شاهزاده ناوگان ماشین ها.

کارگــردان «پژواك ها» از فضــاى خاص این 
مجموعه مســتند ســخن گفت، اینکه چگونه به 
مناطق بکر الهیجان و دیلمان رفته  و سعى کرده اند 
به درونیات انســان هایى با زندگى  خاص نزدیک 

شوند.
حســین غالمى کارگردان مجموعه مســتند 
«پژواك ها» که پخش آن از شــنبه 15 فروردین 
از شبکه مستند آغاز شده است درباره ویژگى هاى 
این اثر گفت: «پژواك ها» مستندى درباره مناطق 
بســیار بومى و بکر کشور اســت و ما با رفتن به 
این مناطق،  با آدم هاى بومى آشــنا شــده ایم و 
داســتان هاى زندگى شــان را درآورده ایم به ویژه 
مســائلى که تازگى دارد و همه مردم با آنها آشنا 
نیستند. مثال به آداب و سنن خاص آنها پرداختیم و 
هر بار داستان زندگى یک آدم را تعریف مى کنیم.

وى افزود: همه چیز «پژواك ها» بکر اســت، 

از محیــط زندگــى افراد گرفته تا پوشــش و نوع 
زندگى شان که بعضا خیلى خاص است. ضمن اینکه 
ما سعى کرده ایم به جاى استفاده از نریشن و گفتار 
متن، از کالم خود آدم ها استفاده کنیم؛ انسان هایى 

که درونشان خیلى بومى است.

سفر به مناطقى عجیب و نمایش درونیات 
ساکنان آنجا

این مستندساز با اشاره به ساخت این مجموعه در 
مناطق کوهستانى الهیجان و دیلمان، در این زمینه 
توضیح داد: ما بــه مناطق عجیبى رفتیم. مثال در 

این مستند دره اى را مى بینید که در انتهاى آن پنج 
خانه ساخته شده و یک روستا را تشکیل داده است. 
ساکنان این روستا اگر بخواهند به شهر بروند، باید 
مسافت بسیارى را طى کنند،  براى همین کوره گلى 

ساخته اند و خودشان نان تهیه مى کنند.
غالمى با اشاره به روایت زندگى آدم هاى خاص 
در قسمت هاى مختلف این مجموعه مستند،  یادآور 
شد: ما تالش کردیم صرفا مسائل را نشان ندهیم، 
اینگونه نباشد که کاراکترها جلوى دوربین بنشینند 
و حرف بزنند بلکه درصــدد بودیم درونیات آنها را 

نشان دهیم.

از چوپان ترسو تا خواستگار گاو دزد
وى قالب این آثار را مستند داستانى معرفى کرد 
و درباره داستان هایى که در آن روایت مى شود گفت: 
یکى از قسمت ها مربوط به چوپانى است که از گرگ 
مى ترسد، براى همین خانمش گوسفندها را به چرا 
مى برد. از طرفى او مى خواهد تمام گوسفدهایش را 
بفروشد. قســمت دیگر روایت زندگى مردى است 
که گاو دارد. پسرى عاشــق دختر او است اما این 
مرد دخترش را به آن پســر نمى دهد. براى همین 

خواستگار گاو او را مى دزدد!

کارگردان «پژواك ها» ادامه داد: براى ســاخت 
ایــن مجموعه حدود یک ســال بــه این مناطق 
رفتیم، آدم ها را دیدیم، درباره شان تحقیق کردیم، 
داستان هایشان را شنیدیم و این مستند را ساختیم. 
دشوارى هاى ساخت مستند در مناطق کوهستانى 
بســیار اســت اما از آن مهم تر این است که باید 
اعتماد آدم هــا را جلب کنى، چرا که خیلى وقت ها 
آدم ها از دوربین خجالت مى کشند یا به مستندساز 
اعتماد نمى کنند. بنابراین ضرورى است خیلى با آنها 
صمیمى شــوى تا تو را به زندگى شان راه بدهند و 

بتوانى از آن فیلم بسازى.

 غالمى تصریح کرد: در مجموع این مســتند 
فضاى بکرى دارد. فضایى که گاهى اصال عجیب 
است، اینکه کنار یک دره ایستاده باشى و از انتهاى 
آن صداى گاو بیاید. تالش کردم دوربین براى اهالى 
این روستا محوتر باشد تا احساس راحتى کنند. این 
تجربه خوبى در پروسه فیلمسازى ام بود و از آنجایى 
که از سوژه هاى این اثر خیلى خوشم مى آید تالش 

زیادى داشتم نگذارم از دستشان بدهم.
وى در پایان اعالم کرد این مجموعه 13 قسمت 
دارد که 10 قسمت از آن کامل شده و سه قسمت 

باقى مانده نیز به مرور ساخته مى شود.
مجموعه مســتند «پژواك ها» به تهیه کنندگى 
سیدعادل عسگرى، پخش خود را آغاز کرده است. 
این مجموعه هر هفته شنبه ها ساعت 22 از شبکه 
مســتند روى آنتن مى رود و دوشنبه ها ساعت 14 

بازپخش مى شود.

هادى مرزبان درباره برنامه  خود براى سال 94 از اجراى 
اثرى از بین 2 نمایشنامه بهرام بیضایى یا محمود رهبر به 
عنوان اولویت اولش و همچنین اجراى طرحى برگرفته از 

کلیه آثار اکبر رادى نام برد. 
هادى مرزبان درباره برنامه ریزى خود براى اجراى تئاتر 
در سال 94 گفت: سال گذشته گفته بودم که تالش مى کنم 
براى بهار سال 94 تمرین و تولید اثرى نمایشى را شروع کنم 
و به همین دلیل در تالش هستم تا تمرینات یک اثر نمایشى 

را در اردیبهشت ماه سال جارى آغاز کنم.
وى درباره اثر یا آثار مدنظر براى تولید و اجرا در ســال 
جارى یادآور شد: در اولویت براى اجرا، 2 نمایشنامه را مدنظر 
دارم که هیچ یک از آثار اســتاد رادى نیست. در تعطیالت 
نوروز حدود 30 نمایشــنامه مختلف بخصــوص آثارى از 
نمایشنامه نویسانى جوان را خواندم که بسیار خوب بودند و 
معتقدم برخى از این نمایشنامه نویسان جوان امیدهاى آینده 

درام نویسى ما هستند.
کارگردان نمایش هاى «شب روى سنگفرش خیس» و 
«لبخند باشکوه آقاى گیل» ادامه داد: 2 نمایشنامه مدنظرم از 
آثار استاد بهرام بیضایى و آقاى محمود رهبر هستند. از استاد 
بیضایى نمایشنامه «سلطان مار» و از آقاى رهبر نمایشنامه 
«در همین حوالى» را مدنظر دارم. نمایشــنامه «در همین 
حوالى» که در حال بازنویسى توسط یک تیم نویسندگان با 

حضور آقاى رهبر است، به نمایشنامه اى جهانى تبدیل شده 
است. طى 2 هفته آینده از بین این 2 اثر، انتخاب اصلى خود 

را براى تولید و اجرا قطعى خواهم کرد.
مرزبان درباره ســالن مدنظر براى اجراى یکى از این 2 
نمایشنامه، سالن اصلى مجموعه تئاتر شهر را گزینه مناسب 
براى اجرا دانست و در صورت فراهم نشدن شرایط اجرا در 
سالن اصلى، اجرا در تماشاخانه ایرانشهر را به عنوان اولویت 

بعدى نام برد.
کارگردان نمایش «تانگوى تخم مرغ داغ» که ســال 
گذشته اجراى عمومى آن با مشکالتى همراه بود و باعث 
بسترى شدن او در بیمارستان شد، درباره اینکه آیا اتفاقات رخ 
داده باعث شد تا اثرى از زنده یاد اکبر رادى را براى سال 94 
انتخاب نکند، تصریح کرد: اصال اینگونه نیست چون اتفاقات 

سال گذشته من را مصمم تر کرد که اجراى آثار استاد رادى 
حرفى براى گفتن دارد ولى براى اجراى در سال جارى هر 
چه روى آثار اســتاد رادى کنکاش کردم دیدم که همه آثار 
زنده یاد رادى را اجرا کرده ام و شرایط روحى خودم به گونه اى 

است که دوست دارم کار جدیدى را روى صحنه ببرم.
وى افزود: هیچ بعید نیســت که بعد از اجراى جدیدى 
که مدنظر دارم، مجددا یکى از آثار اســتاد رادى را تولید و 
اجرا کنم. تا آثار زنده یاد اکبر رادى هستند، من آن ها را کار 

خواهم کرد.
مرزبان با اشاره به کار روى طرحى جدید از آثار زنده یاد 
اکبــر رادى، توضیح داد: در حــال حاضر روى طرحى کار 
مى کنم که برگرفته از کلیه آثار استاد رادى هستند و خودم 
نیز به عنوان یکى از بازیگران آن طرح حضور خواهم داشت. 
البته در ابتداى یک اجراى جدید را روى صحنه خواهم برد 

و سپس درباره تولید و اجراى این طرح اقدام خواهم کرد.
این کارگردان با ســابقه تئاتر تأکید کرد: سال گذشته و 
بعد از بسترى شدن در بیمارستان، براى استراحت به خارج 
از کشــور سفر کردم ولى در آن جا به همه گفتم که باید به 
ایران برگردم چون براى من زمانى است که تمرینات یک 
اثر نمایشــى را شــروع مى کنم. تمام تالشم این است که 
اردیبهشت ماه سال جارى تمرینات اثر نمایشى جدید خود 

را شروع کنم.

دبیر نخستین جشن بزرگ عکاسان سینما 
از برنامه ها و مهمانان این جشن و نمایشگاه 
عکسى که عواید فروش آن به کمپین «سین 

هشتم، سرپناه» مى رسد سخن گفت. 
حافظ احمدى درباره اولین جشــن بزرگ 
عکاسان ســینما که قرار است اول خرداد ماه 
امسال برگزار شــود، گفت: این جشن متعلق 
به همه عکاسان سینما است که توسط انجمن 
عکاسان سینماى ایران برگزار مى شود. در واقع 
این انجمن تنها برگزارکننده جشن است و همه 
عکاسانى که عضو انجمن باشند یا نباشند، مى 

توانند در جشن ما شرکت کنند.
دبیر نخستین جشن بزرگ عکاسان سینما 
درباره شرایط حضور در این جشن عنوان کرد: 
براى حضور عکاسان در این جشن و همچنین 

نمایشگاه فراخوان دادیم.
احمدى درباره این نمایشــگاه عنوان کرد: 
پیش از جشن، نمایشــگاهى از عکس هاى 
سینمایى در باغ موزه قصر برگزار خواهد شد که 
افتتاحیه آن در 25 اردیبهشت ماه خواهد بود و 

بعد از آن در اول خرداد ماه جشن مفصلى برگزار 
خواهد شد. ما در این جشن برنامه هاى مفصلى 
ترتیب داده ایــم و از کارگردانان، بازیگران و 
مهمانان متعددى براى حضور در جشن دعوت 

مى شود.
دبیر نخستین جشن عکاسان سینماى ایران 
درباره آثارى که در نمایشگاه شرکت مى کنند 
و براى فروش هم قرار داده مى شوند، توضیح 
داد: در فراخوان ما شــرایط الزم براى حضور 
در نمایشــگاه اعالم شده است و آثار تا ابتداى 

اردیبهشت جمع آورى خواهند شد. این آثار باید 
آثارى باشند که در سال 93 تهیه شده اند و قرار 
است عواید فروش این آثار به کمپین «سین 

هشتم، سرپناه» اختصاص یابد.
رییس انجمن عکاســان ســینماى ایران 
همچنین از رونمایى پوستر این جشن در آینده 
اى نزدیک خبر داد و درباره اهمیت این جشن 
تصریح کرد: عکاســان سینما در حال حاضر 
حضور خود را به تثبیت رســانده اند و نیاز بود 
که چنین اقدامى انجام شــود که در آینده نیز 
این جشن به صورت ساالنه برگزار خواهد شد.

در نخســتین دوره این جشــن على نیک 
رفتار به عنوان دبیر بخش عکس (مســابقه و 
نمایشــگاه) و محمدمهدى دل خواسته نیز به 

عنوان دبیر اجرایى جشن انتخاب شده اند.
شــهاب الدین عــادل، على نیــک رفتار، 
حافظ احمــدى، محمد فوقانى، محمدمهدى 
دل خواسته و آرش صادقى نیز اعضاى شوراى 
سیاستگذارى جشن خواهند بود. هیات داوران 

این دوره نیز به زودى معرفى خواهند شد.

همه ویژگى هاى ستاره «سریع و خشمگین» 

 پل واکر چطور 
ساختارشکنى مى کرد؟

نگاهى به فیلم مزار شریف ساخته حسن برزیده

هیچ جنگى به نفع هیچ مردمى نیست... 
امکان تحلیل داستان با استفاده از علوم طبیعى

نمایشنامه نویسان جوان امیدهاى آینده هستند 

«پژواك ها» در مناطق بکر ساخته شد

از چوپان ترسو تا خواستگار دزد

جزییات نخستین جشن بزرگ عکاسان سینما

عواید فروش براى «سین هشتم»
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نام گذارى ســال 94 از سوى مقام معظم 
رهبرى به نام همدلى و هم زبانى میان ملت و 
دولت مى تواند مبین رویکرد دولتمردان اجرایى 
کشور در اجراى دقیق منویات ولى فقیه جامعۀ 

اسالمى باشد. 
یادداشتى درباره شعار سال امسال از منظر 

آیت ا... جوادى در پى مى آید. 
نام گذارى ســال 94 از سوى مقام معظم 
رهبرى به نام همدلى و هم زبانى میان ملت و 
دولت مى تواند مبین رویکرد دولتمردان اجرایى 
کشور در اجراى دقیق منویات ولى فقیه جامعۀ 
اسالمى باشد، لیکن بهره گیرى هر چه بیشتر 
از اندیشه هاى عالمان ژرف نگر همچونآیت ا... 
العظمى جوادى آملى مى تواند در تبیین هندسۀ 
نظام اسالمى، موجبات تقویت هر چه بیشتر 
پیوند ناگسستنى میان ملت و دولت را فراهم 
ســازد، به عنوان نمونــه وى در تبیین نقش 
کلیدى اخــالص در تقویت هماهنگى میان 

دولت وملت فرمودند: 
وجود این شــاخصه زمینه را براى رشد 
فرهنگى، حضور سیاسى، خلوص و صفاى 
مردم گرانقدر ایران اســالمى وهماهنگى 
دولت و ملت مهیا مى کند و نظام اسالمى را 
همچنان از گزند زمین و زمان و زمانه حفظ 
مى کند، و همه این ها در سایه خلوص و در 

پرتو اخالص است. 
لذا در ادامــه مهم ترین معیارهاى تحقق 
همدلى و همزبانى ملت، دولت از منظر مفسر 
بزرگ قرآن کریم به مخاطبان ارائه مى گردد: 

والیت فقیه؛ راهنماى ملت و دولت
 آیــت ا... جوادى آملــى در تبیین نقش 
کلیــدى والیت فقیه در امور سیاســى نظام 
اسالمى فرمودند: امروزه در بیشتر کتاب هاى 

فقهى در مسائلى نظیر والیت فقیه، حکومت 
و امور حسبى، بر این عقیده اند هر عملى که 
خوب و مورد رضایت خداوند اســت و متولى 
و سرپرست ندارد، فقیه مى تواند اداره آن را بر 
عهده گیرد، بدین لحاظ الزم است این تفکر 
در حوزه ها اصالح شود تا حوزه متحول شده 
و بتواند راهنماى دولت و ملت باشد و چگونه 
ممکن است دین اســالم براى امور مهم و 

اساسى برنامه اى نداشته باشد. 

عقالنیت؛ 
شاخصۀ اقتدار ملت و دولت

حضــرت آیــت ا... جوادى آملــى وجود 
شاخصه اى مهم همچون عقالنیت صحیح 
میان ملــت و دولت به گونــه اى که مولفۀ 
مردم ساالرى دینى را محقق سازد را از جمله 
شاخصه هاى تقویت همدلى و هم زبانى ملت 
و دولت بر مى شمرد، ایشان در فرازى تفصیلى 
فرمودند: اقتدار ملى از زیر پل ســاالر بودن 
دولت یا ملت عبور نمى کند، این گونه نیست 
کــه دولت یا حاکمیت بر مردم، ســاالرى و 
سرورى داشته باشد یا ملت بر دولت و حاکمیت 
ساالرى و سرورى احساس کند، بلکه به واقع 
زمانى اقتدار ملى پدید مى آید که عقل، ساالر 

مى ل ها و حس ها و دریافت ها باشد. 

رفتارى موجب اقتدار ملى اســت که از 
انسان شناسى استمداد کند.  مبناى صحیح 
گروهى که خواســته هاى برخاسته از حس 
و وهم را خرد پنداشتند و قداست حریت را 
در پاى پلید شهوت و غضب پایمال کردند 
سیاســت و حکومت را که از شریف ترین 
شــاخه هاى علوم انســانى اســت بر اثر 
نشناختن گوهر انسان به سلطنت بر مردم 

معنا و تفسیر مى کنند - خواه بر مردم میهن 
خود و خواه بر مردم کشور دیگر-

امیرالمؤمنین در خطبــه 129 مى فرماید: 
«اِْضِرْب بَِطْرِفَک َحْیُث ِشْئَت ِمَن اَلناِس َفَهْل 
ُتْبِصُر إِال َفِقیراً ُیَکابُِد َفْقراً أَْو َغنِیاً بَدَل نِْعَمَۀ اَهللاِ 
ُکْفراً أَْو بَِخیًال اِتَخــَذ اَلُْبْخَل بَِحق اَهللاِ َوْفراً أَْو 
ُمَتَمرداً َکأَن بِأُُذنِِه َعْن َســْمِع اَلَْمَواِعِظ َوْقراً» 
هر ســمتى را خواستى نگاه کن یا نیازمندى 

مى بینى که زیر بار توان فرســاى فقر خمیده 
است یا توانگرى را مى نگرى که با عیش رفیه 
و خوشگذرانه به کفران نعمت خدادادى مبادرت 
مى کند یا بخیلى را مشاهده مى نمایى که بخل 
را سبب وفور و فراوانى ثروت مى داند و اباى از 
تأدیه حقوق الهى را پایه انبوه شدن ثروت تلقى 
کرده است یا متمردى را مى یابى که از اتعاظ 
و پندپذیرى سرپیچى مى کند. چنین دولت یا 

ملتى اگر پیروز شوند اقتدار کاذب و زودگذر پیدا 
مى کنند که در ایام شادکامى دروغین خویش، 
از هیچ خالفى هراس ندارند و از زیر پا نهادن 
تمام اصول ارزشى تحاشى نخواهند داشت و 
اگر بتوانند عصاى موساى کلیم علیه السالم 
را در دســت فرعون یا سامرى قرار مى دهند 
و حســین بن على علیه الســالم را در َعَتبه 
ُعتبه اَموى مى نشانند و با تشویه جمال عدل 
و تحسین وصمه ظلم، هر معروفى را منکر و 
هر منکرى را معروف ارائه مى دهند. در چنین 
صحنه سهمگینى است که انسان حق مدار، 
صدق محور و آزادمنش مى سراید: «اى مرگ 

اگرنه مرده اى دریابم.» 
گروهى که تقاضاهاى برخاسته از اقتضاى 
فطــرت و فطنت را فکرت نــاب مى دانند و 
قداست آزادى را حراج نکردند و حس و خیال 
و وهم را به امامت عقل نظر و نیز شهوت و 
غضب را به زعامت عقل عمل رهبرى نموده و 
مى کنند بر اثر انسان شناسى صحیح، سیاست 
و حکومت را درســت تفسیر مى نمایند و آن 
را به ســلطنت بر دنیا و تمام مظاهر درونى و 
بیرونى آن معنا مى کنند؛ یعنى نه دولت، ساالر 
کسى اســت و نه ملت. هیچ انسانى تحت 
قیومیت ساالرگونه کسى نیست بلکه عقل 
مردم، ســاالر حس آنان و عزم ملت، ساالر 

هوس آن هاســت و این معنــا   همان مردم 
ساالرى دینى است که از انسان شناسى سالم 
برخوردار اســت زیرا انسان کریم را جز قرآن 
کریم، چیزى تفسیر نمى کند و بهترین شیوه 
تفسیر گوهر انسانیت، همانا تفسیر انسان به 
انسان است که فن خاص و مبناى مخصوصى 
عهده دار تدوین چنین تفسیرى است و این 
گونه انسان شناســى کامل، محصول جهان 
بینى توحیدى جامع و نتیجه معرفت شناسى 

همه جانبه و فراگیر است. 

عزتمندى دولت و ملت درسایۀ تقوا
مفسر بزرگ قرآن کریم لزوم تهذیب نفس 
در فضاى سیاســى جامعه اسالمى را مقوم 
اقتدار ملى نظام اسالمى دانستند و فرمودند: 
در خطبه 87 نهج البالغــه مى خوانیم: «قد 
الزم نفسه العدل فکان اول عدله نفى الهوى 
عن نفسه» یعنى اولین برنامه سیاسى مردم 
با ایمان، هوازدایى و هوس روبى است. چهره 
شفاف انســانى، آن لحظه ظهور مى کند که 
وى ِگرد َگــرد و غبار اغیار نگردد و هنگامى 
زهــور مى نماید که او در مطــاف طغیان به 
اشواط اشتغال پیدا نکند. حکیم سنایى چنین 
مى ســراید: «دین برون آید ا گنه بنهى / سر 

پدید آید ار ُکلَه بنهى.» 
چنین ملتى مقتدرانه حافظ کرامت انسانى 
خویشند نه تن به حقارت ستمگران مى دهند 
و نه به خوارى و ستم پذیرى رضا خواهند داد 
بلکه هماره کریمانه به سر مى برند. به تعبیر 
امیرالمؤمنین در خطبــه 165 «قوم لم تزل 
الکرامه تتمادى بهم حتى حلــوا دار القرار» 
رســیدن به چنین اقتدار و کرامتى جز از راه 
تهذیب نفس که رسمى ترین برنامه حکومت 

دینى است مى سور نیست. 

کسانى که در مرحله اعالى تقوا هستند، 
مبتال به حسد نمى شوند. در روایتى از حضرت 
على (ع) آمده است کســى که دلش داراى 
تقواست (تقواى درونى و نه ظاهرى)، در دلش 

حسد نیست. 
متن زیر چکیده هشــتمین جلســه از 
بحث حسد از سلسله مباحث اخالق مرحوم 
آیت ا... العظمى آقامجتبى تهرانى است که 
فایل صوتى آن در سایت دفتر حفظ و نشر 

آثار وى، موجود است. 
قال امام المجتبى (ع): «هالك الناس فى 
ثالث: الکبر، الحرص، الحسد. الکبر به هالك 
الدین و به لعن ابلیس. الحرص عدو النفس و 
به اخرج آدم من الجنۀ. الحسد رائدالسوء و به 
قتل قابیل هابیل.» امام حسن مجتبى (علیه 
السالم) فرمودند: هالکت و نابودى مردم در 
سه چیز است: کبر و حرص و حسد. تکبر که 
به ســبب آن دین از بین مى رود و به واسطه 
آن، ابلیس، مورد لعنت قرار گرفت. حرص که 
دشــمن جان آدمى است و به واسطه آن آدم 
از بهشت خارج شد. حسد که سر رشته بدى 

است و به واسطه آن قابیل، هابیل را کشت. 
یکى از مهم ترین ریشــه هاى حسد، حب 
به دنیاست که باعث مى شود انسان حقیقت 
را نبیند و کوردل شود. در اینجا به بررسى این 
مطلب مى پردازیم که لذت واقعى چیست و 
آیا اگر کســى مبتال به رذیله حسد شد قابل 

درمان است؟ 
انسان نعمات الهى و فضایل را براى لذت 
بردن مى خواهــد. لذت واقعى 2 ویژگى دارد: 
1- دائمى باشد و زوال در آن راه نداشته باشد. 
2- در شــیرینى آن، حتى رگه اى از تلخى و 
کدورت وجود نداشــته باشــد. قواى انسانى 
لذت هایــى دارند. 1- شــهوت و غضب در 
ربــط با امور مادى، که دریافت هاى آن ها نیز 
به واسطه حواس ظاهرى است. 2- لذت هاى 
عقالنــى در ربط با امور معنوى و غیر مادى، 
که دریافت هاى آن نیز به کمک عقل و قلب 
سلیم ممکن است. گفتیم آن لذتى مطلوب 

است که بى کدورت باشد. 
کدورت ناشى از مزاحمت است. مزاحمت 
ناشــى از محدود بودن آن چیزى اســت که 
انسان از آن لذت مى برد و طبق آنچه گفته ایم 
لــذات مادى محدود اســت. مثال یک مقام 
به یکى مى رســد و به دیگرى نه؛ یا فردى 
ازبهره اى مادى برخوردار مى شــود و دیگرى 
نه؛ اگر حتى علم که گفتیم غیر مادى است، 
براى رسیدن به دنیا باشد، لذتش محدود است 
و محدودیت باعث مزاحمــت و کدورت و.... 
انسان عاقل اگر بخواهد لذتى را انتخاب کند 
لذت واقعى را انتخاب مى کند که مستدام است 

و کدورت در آن راه ندارد. 
علماى اخالق مى گویند آنجا که هواهاى 

نفســانى بیاید دیگر خدا جایى ندارد و وقتى 
خدا نباشــد لذات حقیقى نیست و لذات که 
حقیقى نباشد کدورت خواهد بود. امام خمینى 
مى فرمایند «اگر تمام انبیاى الهى یک جا جمع 
شوند هیچ کدورتى وجود نخواهد داشت» و 
تمــام حاالت بر مبنــاى صمیمیت و اخوت 
است چرا که محبوب همگان، خداست و خدا 
الیتناهى و نامحدود. و هر جا غابت آمال خدا 
باشــد، هواى نفس راهى ندارد و محدودیتى 

نیست و کدورتى نیز نخواهد بود. 
آیا رذیله حسد قابل درمان است یا نه؟ در 
روایات متعددى آمده است که حسد بیمارى اى 
است که درمان شــدنى نیست. از طرفى در 
روایاتى امر مى کنند که اگر مبتال به حسد شده 
ایدآنرا درمان کنید و دل هایتان را از این رذیله 
پاك کنید. این دو ســنخ روایت چطور با هم 
جمع مى شوند که هم بفرمایند درمان نمى شود 
و هم بفرمایند درمان کنید؟ ما در اینجا حسد را 
به دو مرتبه تقسیم مى کنیم و یک قسم را، که 
امر به معالجه آن شده، قابل درمان مى دانیم و 

قسم دیگر را هرگز قابل عالج نمى دانیم. 
اگر انسان نگاهش به نعمات الهى به این 
صورت باشد که آن ها را وسیله هایى ببیند که 
در راه رســیدن به خدا او را کمک مى کند، در 
واقع نعمات وسیله و خدا، تنها هدف او باشند، 
و در میانه هاى راه رسیدن به هدف الهى اش 
نشــانه هایى از ابتال به حسد در او دیده شود، 
این قسم از حســد قابل پیش گیرى و قابل 

عالج است. 
اما اگر فرد، به دنبال نعمات الهى باشد، نه 
بعنوان وسیله اى که رسیدن به محبوب را براى 
او آسان و ممکن کند، بلکه به عنوان هدف، 
چه آن نعمت مادى باشد و چه معنوى (مثل 
علمى که وسیله رسیدن به خواسته اى مادى 
دنبال مى شود)، چون هر چه غیر خدا محدود 
است و او اهدافى مادى و محدود را براى خود 

قرار داده، حتما مبتال به حسد خواهد شد و این 
قسم از حسد العالج است. 

کسانى که در مرحله اعالى تقوا هستند، 
مبتال به حسد نمى شوند. در روایتى از حضرت 
على علیه الســالم آمده است که: کسى که 
دلش داراى تقواســت (تقــواى درونى و نه 
ظاهرى)، در دلش حســد نیست و در جاى 
دیگر مى فرمایند حسد خلق اهل تقوا نیست. 

امام صــادق (ع) مى فرمایند: تقواى الهى 
پیشه کنید و به همدیگر حسد نورزید. از این 
روایت نتیجه مى شــود که تقوا، جدا از اینکه 
درمان حســد اســت، عامل بازدارنده آن نیز 
هست. درجه اعالى تقوا به این معنى است که 
انسان در درونش از هر غیر خدایى بپرهیزد و 
تنها و تنها خدا هدف باشد و بس. و تمام نعمات 

الهى را براى رسیدن به خدا وسیله قرار دهد و 
نه هدف. اینجاست که شخص به مرتبه اى از 
تقوا رســیده و این حالت، خود منافات دارد با 
ابتال به حسد چون حسد جایى رخ مى دهد که 

بهره گیرى از نعمت هدف باشد و نه وسیله. 
پــس هیچ منافاتى ندارد که انســان از 
نعمات الهى بهره بگیرد و مبتال به حســد 
هم نباشد. رجال ال تلهیهم تجارة و ال بیع 
عن ذکر ا... – مردمانى که تجارت و خرید 
و فروش آن ها را از یاد خدا باز نمى داشــت 
یعنى هیچ گاه در سراسر زندگى هدفشان از 
خدا به غیر خدا تغییر نمى کرد، حتى وقتى 
که درگیر کار دنیایى بودند. از طرفى کسانى 
که یاد خدا را فراموش کنند، هدف گیریشان 
غیرخدایــى خواهــد بود و اینجاســت که 
شیطانى قرین انسان مى شود و این شیطان 

از نظر درونى، هواهاى نفسانى ماست. 
پس اینکه هدف انســان چه باشد بسیار 
تعیین کننده است چون هر حرکت انسان بر 
مبناى هدفى است و اگر هدف به درستى بنا 
نشده باشد تمام اعمالش تباه خواهد بود، حتى 
در امور معنوى. مثال اینکه کسى عبادت خدا را 

بکند اما با نیت هاى دنیوى. 

روا مدار خدایا که در مسیر وصال/ 
رقیب محرم 

و حرمان نصیب من باشد
پس اگر بهره گیرى از نعمات الهى هدف 
قرار گرفت، حســد غیر قابل درمان خواهد 
بود و اگر وســیله رسیدن به خدا بود، تقوا راه 
عالج اســت. پس درمان حسد بر محور تقوا 
دور مى زنــد. براى معالجه هر رذیله اى دو راه 
«علمى» و «عملى» وجود دارد. براى حسد 

نیز همین طور است. 
در قسمى از حسد که شخص صرفا دنبال 
زوال نعمت از غیر (و نه برخوردارى خودش از 
نعمت) است، نظام حاکم بر پدیده ها و قضا و 
قدر الهى را درســت نمى داند و نسبت به آن 
معترض است. محال است انسانى مادى گرا 
باشد و خالى از حسد باشد یا بتواند حسدش را 
معالجه کند. اگر کسى نظام تکوینى (در ربط با 
فضایل درونى آدمى مثل شجاعت) و تشریعى 
(مثل اینکه کسى اشتغال به شغلى پیدا مى کند 
و بهــره مادى اى مى برد) که نظامهایى الهى 
هستند را منکر باشد نمى تواند خود را معالجه 

کند. حسود بر تقدیر الهى خشمگین است. 
در قسمى از حسد که حسود تمنى زوال 
نعمت از غیــر را دارد که خودش بهره مند 
شود، منشا حسد در اینجا بى تقوایى است. و 
در حالتى که حسود فقط دنبال زوال نعمت 
از دیگرى اســت بدون اینکه خودش هم 
داشته باشد، منشــا اعتراض به قدر الهى و 

نظام حاکم است. 

ثبت نام دهمیــن دوره طرح ارزیابى و 
اعطاى مدرك تخصصى به حافظان قرآن 
از طریق سایت تالوت سازمان داارالقرآن 

آغاز شد و تا 25 فروردین ادامه دارد. 
ثبت نام دهمیــن دوره طرح ارزیابى و 
اعطاى مدرك تخصصى به حافظان قرآن 
از طریق ســایت تالوت سازمان دارالقرآن 
الکریم، تا 25 فروردین مــاه ادامه خواهد 

داشت. 
آزمون مرحلــه اول دهمین دوره طرح 
ارزیابــى و اعطاى مــدرك تخصصى به 
حافظان قرآن 18 اردیبهشــت ماه ســال 
جارى به صورت همزمان در سراسر کشور 
برگزار مى شــود. آزمــون مرحله دوم این 
طرح که آزمون شــفاهى حفظ است نیز از 
یکم تا سى ویکم شــهریورماه در سراسر 
کشــور برگزار خواهد شــد. آزمون مرحله 

سوم این طرح که شامل ترجمه و مفردات 
بوده و براى برگزیدگان آزمون مرحله دوم 
این طرح است نیز ششم دى ماه 94 برگزار 

خواهد شد. 
آن دسته از حافظان ممتاز قرآن کریم 
که بتوانند حداقــل 150 نمره از مجموع 
180 نمره مرحله ســوم را کســب کنند 
ایــن مجــوز را خواهند یافت تا بــا ارائه 
مدارکى دال بر 10 سال سابقه تدریس به 
حافظان قرآن کریم آن را به تأیید شوراى 
کار شناســى طرح برســانند و در فرصتى 
شش ماهه، خود را براى شرکت در آزمون 
مرحله چهارم طرح و کسب درجه «استاد 

حفظ» قرآن کریم آماده کنند. 
دوره  نهمین  چهــارم  مرحلــه  آزمون 
طرح ارزیابــى و اعطاى مدرك تخصصى 
بــه حافظان قرآن نیز هنوز برگزار نشــده 

و این آزمون نیز امســال برگزار مى شود. 
متقاضیان اخذ این مدرك با شــرکت در 
آزمون تستى تشریحى مرحله چهارم طرح 
و پاسخ به سؤاالتى در زمینه تفسیر و علوم 
قرآن در صورت کسب حداقل 75 نمره از 
100، مى توانند مدرك استادى حفظ قرآن 
و یا به عبارتى مدرك تخصصى درجه یک 

حفظ قرآن را از آن خود کنند. 
داشــتن تابعیت ایرانــى و حفظ بودن 
حداقل 10 جزء از قرآن کریم از شــرایط 
شرکت در این آزمون است و عالقه مندان 
براى شــرکت در این آزمون مى توانند با 
مراجعه به سایت تالوت سازمان دارالقرآن 
الکریــم telavat. com، مراحل ثبت 
نام را طى کرده و با دریافت کد رهگیرى، 
کلمه عبور و شماره داوطلبى ثبت نام خود 

را تکمیل کنند. 

معــاون فرهنگــى جهاد دانشــگاهى 
خواستار ابداع شیوه هاى جدید در تالوت از 
سوى قاریان و اساتید قرآن کریم به منظور 

تدبر در آیات قرآن شد. 
مهدى فیض، معــاون فرهنگى جهاد 
دانشگاهى در دیدار نوروزى جامعه قرآنى، 
گفت: به عنوان خدمتگزار جهاد دانشگاهى 
به اهالى قرآن و اســاتید قرآن که در این 
جلســه ســاده و صمیمى حضــور دارند 

خیرمقدم مى گویم. 
فیض افزود: با توجه به اینکه اعتقاد دارم 
اســاتید و اهالى قرآن حاضر در این جلسه 
جریان ساز هستند و مى توانند الگودهى کنند 
پیشنهاد مى کنم که اساتید و فعاالن جامعه 
قرآنى شیوه هاى جدیدى را در حوزه تالوت 

و قرائت قرآن پایه گذارى کنند. 
وى در ادامه گفت: رهبر معظم انقالب 
همواره در فرمایشــات خود تأکید داشته اند 
که مجالس تالوت ما باید همراه با تدبر در 
آیات قرآن باشد و تدبر به این معنى است 
که مســتمعین معنى و مفهوم آنچه را که 
مى شنوند نیز بدانند و به خوبى درك کنند. 

معــاون فرهنگى جهاد دانشــگاهى 
عنوان کرد: در جلســات تــالوت قرآن 
فقــط متن عربــى آیات قــرآن تالوت 
مى شــود که این شــیوه از تالوت فقط 
به جنبه زیبایى شناسى توجه داشته و به 
درك مفاهیم آیات قرآن کمک نمى کند؛ 
هرچند که به هر حــال تالوت قرآن به 
صورت عربى از نظر زیبایى اهمیت دارد 

و الزم است که این کار هم انجام شود. 
وى ادامــه داد: اگر ترکیبى از تالوت 
عربى و فارسى باشد و سبکى ایجاد شود 
که ترجمه ساده  برخى عبارت ها در کنار 
تالوت آیات قرآن بیان شــود شــنونده 
متوجه مى شود آیاتى که تالوت مى شود 
حاوى چه مطالبى است و این کار به تدبر 

در قرآن کمک مى کند. 
فیض در ادامه گفت: همچنین مى توان 
در اوج تالوت بین دو آیه، ترجمه ساده اى 
از آیات تالوت شــده بیان شــود. به نظر 
مى رســد با ابتکارى که قاریان و اساتید 
قــرآن کریم دارند، مى توانند شــیوه هاى 
جدیــدى را ابداع کنند تا شــنوندگان به 

سمت تدبر در قرآن حرکت کنند. 

«تحریــر االصــول» اثــر آیــت ا... 
محمدمهدى موســوى بجنوردى که در 
بردارنده دیدگاه هاى وى در کلیه مباحث 
اصول فقه بوده و با نگرشــى نقادانه به 
مبانى اصولیین متأخر و روشى اجتهادى 

است منتشر شد. 
در آخرین روزهاى ســال 1393 کتاب 
«تحریــر االصول» اثر ارزشــمند حضرت 
آیت ا... حاج ســید محمدمهدى موســوى 
بجنوردى انتشــار یافت. این اثر ضمن در 
برداشتن مباحث الفاظ و اصول عملیه حاوى 

دیدگاه هاى وى در کلیه مباحث اصول فقه 
بوده و با نگرشى نقادانه به مبانى اصولیین 
متأخر و روشى اجتهادى نگاشته شده است. 

ایــن کتاب حاصل تدریــس چند دوره 
درس خارج اصول مى باشــد که بر خالف 
روش جارِى تقریر نویسى، آیت ا... موسوى 
بجنوردى به رشته تحریر درآمده است. کتاب 
مذکور بــه زبان عربى و در حــدود 1000 

صفحه در دو جلد به زیور طبع آراسته شد. 
الزم به ذکر اســت آیت ا... موســوى 
بجنوردى که تحصیالت خود را تا عالیترین 

مراتــب اجتهاد در نجف اشــرف به انجام 
رسانده، از برجسته ترین تالمیذ آیات عظام 
میرزا حســن بجنوردى، شیخ حسین حلى، 
سید محمود شاهرودى و سید محسن حکیم 
بوده و پس از سال ها تحصیل و تدریس در 
نجف به تهران هجرت و طى بیش از چهار 
دهه به تدریس سطوح عالى و دروس خارج 

فقه و اصول اشتغال داشته است. 
بر اساس اطالع واصله به زودى سایر 
آثار وى در زمینه مباحث فقهى نیز انتشار 

خواهد یافت. 

ابداع شیوه هاى جدید در تالوت

انتشار «تحریر االصول» اثر آیت ا...
محمدمهدى موسوى بجنوردى

25 فروردین؛ 
آخرین مهلت ثبت نام طرح اعطاى مدرك به حافظان قرآن

 دهمین دوره طرح اعطا

آقامجتبى تهرانى: 

کسانى که در مرحله اعالى تقوا هستند 
مبتال به حسد نمى شوند



لذت واقعى 2 ویژگى دارد: 
1- دائمى باشد و زوال در 
آن راه نداشته باشد. 2- در 
شیرینى آن، حتى رگه اى 
از تلخى و کدورت وجود 

نداشته باشد.



شاخصه هاى همدلى و هم زبانى ملت و دولت 
از منظر آیت ا... جوادى آملى

مهدى نجفى
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سازمان پزشکى قانونى در سراسر کشور 19 خدمت 
را به شهروندان ارائه مى کند که شامل آزمایش هاى 
مختلف مربوط به قبول فرزند تا معاینه تعیین سن مى 

شود. 
سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی 
مســتقل و زیر نظر رئیس قوه قضائیه، با بهره گیري 
از نیروهــاي متخصص و فن آوري هاي نوین با هدف 
کشــف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه 
باید نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی قانونی 
با رعایت صحت، دقت و ســرعت و بر اساس اصول 

علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذیصالح ارایه کند.
پزشــکی قانونی و زیرشــاخه هاي تخصصی و 
فوق تخصصی آن همچون سایر رشته هاي پزشکی در 
دهه هاي اخیر دچار تحوالت عظیمی شــده و هر روز 
ابعاد تازه اي در آن ظهور می  کند. اباید گفت که پزشکی 
قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود 9 دهه پیش 
به صورت اداره اي وابسته به وزارت دادگستري فعالیت 
خود را آغاز کرد. با توســعه روش هاي کشف جرم و 
افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی 
به اداره کل تبدیل شد و در سال 1372 باتوسعه کمی 
و تخصصی تر شــدن این خدمات با تصویب مجلس 
شوراي اسالمی، سازمان پزشــکی قانونی کشور به 
عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه 

تأسیس شد.

در حال حاضر سازمان پزشــکی قانونی کشور 
یک سازمان تخصصی اســت. این سازمان با بیش 
از 320 مرکز در سطح کشور ساالنه حدود دو میلیون 
مورد کارشناسی براي مراجع قضایی انجام می دهد. 
از این میزان کارشناســی حدود 81 درصد مربوط به 
حوزه معاینات بالینی و کمیسیون هاي تخصصی، 15 
درصد مربوط به حوزه آزمایشگاهی و حدود 4 درصد 
در رابطه با معاینه و بررســی اجســاد با مرگ هاي 
غیرطبیعی و مشــکوك اســت. طبق بررسی هاي 
انجام شــده بیش از 98 درصد از نظرات کارشناسی 
پزشــکی قانونی عیناً مورد پذیرش و بهره برداري 

مراجع قضایی قرار می گیرد.

خدمات ارائه شده در ادرارات پزشکى قانونى که 
به شهروندان ارائه مى شود به شرح ذیل است:

معاینات پزشکی براي مصدومین ناشی از نزاع، تصادف 
و حوادث کار

  - نامه از مراجع قضایی یا انتظامی
  - کارت شناسایی معتبر یا دو قطعه عکس تمام رخ

  - پرداخت تعرفه تعیین شده

معاینه بر بالین بیمار(معاینه خارج از سازمان) 
  - نامه از مراجع قضایی

  - دو قطعه عکس تمام رخ

  - شناسنامه و تصویر از صفحه اول آن
  - کروکی محل معاینه

  - پرداخت تعرفه تعیین شده

معاینات روانپزشکی، بررسی رشادت و اهداي عضو 
  - نامه از مراجع قضایی

  - دو قطعه عکس تمام رخ
  - کارت شناسایی معتبر

  - پرداخت تعرفه تعیین شده

معاینات از کار افتادگی 
  - نامه از مراجع ذي صالح
  - دو قطعه عکس تمام رخ

  - کارت شناسایی معتبر
  - پرداخت تعرفه تعیین شده

بررسی گواهی استعالجی 
  - نامه از مرجع قضایی
  - کارت شناسایی معتبر

  - ارائه گواهی پزشک معالج به همراه نسخه دارویی و 

سایر مدارك پزشکی مرتبط
  - پرداخت تعرفه تعیین شده

معاینات و آزمایشات استخدامی
  - معرفی نامه از مرجع قضایی
  - چهار قطعه عکس تمام رخ

  - کارت شناسایی معتبر
  - هزینــه قابل پرداخــت برابر با مجموع معاینات و 

آزمایشات صورت گرفته می باشد.

آزمایشات اعتیاد و الکل
  - نامه از مراجع قضایی یا انتظامی

  - کارت شناسایی معتبر
  - دو قطعه عکس تمام رخ

  - پرداخت تعرفه تعیین شده

آزمایش بررسی بارداري
  - نامه از مرجع قضایی

  - سه قطعه عکس تمام رخ
  - کارت شناسایی معتبر

  - پرداخت تعرفه تعیین شده

معاینات و آزمایشات قبول فرزند
  - نامه از مراجع قضایی

  - چهار قطعه عکس تمام رخ از هر کدام از زوجین
  - پرداخت تعرفه تعیین شده

  - شناسنامه زوجین

کارشناسی کمیسیون پزشکی 
  - نامه از مراجع قضایی
  - ارائه مدارك مورد نیاز

  - پرداخت تعرفه تعیین شده

معاینات جهت اظهار نظر تحمل کیفر 
  - نامه از مرجع قضایی

  - دو قطعه عکس تمام رخ
  - کارت شناسایی معتبر

  - پرداخت تعرفه تعیین شده

صدور مجوز سقط درمانی 
  - ارائه شناسنامه زن و شوهر

  - سه قطعه عکس تمام رخ
  - تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه ها

  - معرفی نامه از پزشــک متخصص معالج به همراه 
سونوگرافی معتبر

  - پرداخت تعرفه تعیین شده
  - حضور زوجین در این معاینه الزامی است

معاینه بکارت و لواط با معرفی نامه از مراجع قضایی
  - نامه از مرجع قضایی

  - دو قطعه عکس تمام رخ
  - کارت شناسایی معتبر

  - پرداخت تعرفه تعیین شده

تعیین نسبت پدر و فرزندي از طریق گروه هاي خونی
  - نامه از مرجع قضایی

  - اصل و تصویر شناسنامه ها
  - 4 قطعه عکس از هر نفر

  - پرداخت تعرفه تعیین شده

DNA آزمایش
  - نامه از مرجع قضایی

  - 4 قطعه عکس از هر نفر
  - پپرداخت تعرفه تعیین شده
معاینه جسد و صدور جواز دفن

  - نامه از مرجع قضایی
  - اصل و تصویر شناسنامه متوفی
  - نامه بیمارستان در صورت لزوم

  - پرداخت تعرفه تعیین شده
  - اصل و تصویر شناسنامه یکی از بستگان درجه یک

صدور گواهی فوت
  - درخواست کتبی یکی از بستگان درجه یک متوفی

  - اصل و تصویر شناسنامه متوفی
  - اصل و تصویر شناسنامه بستگان درجه یک

  - صدور گواهی فوت براي اجســاد معاینه شــده در 
پزشکی قانونی رایگان می باشد.

معاینات و آزمایشات مربوط به صدور مجوز اهداي جنین
  - نامه از مرجع قضایی

  - شناسنامه زوجین
  - چهار قطعه عکس از هرکدام از زوجین

  - پرداخت تعرفه تعیین شده

معاینه تعیین سن
- نامه مرجع قضایی

- دو قطعه عکس تمام رخ
- کارت شناسایی معتبر

- کپی صفحه اول شناسنامه

مادرانى که تمایل دارند کودکى غیر از فرزند خود 
را مطابق با شــرایط فقه شیر دهند، مى توانند تحت 
عنوان «دایه رضاعى» و با شرایطى خاص، نوزادان 
حاضر در شیرخوارگاه ها و مراکز بهزیستى را تحویل 

گرفته و کارى انسان دوستانه انجام دهند. 
طرح «دایه رضاعى» با هدف تغذیه جســمى و 
رشد عاطفى کودك در خانواده، تحقق خویشاوندى 
شرعى بین فرزند و خانواده، ایجاد محرمیت و کسب 
هویــت اجتماعى و تعلیم و تربیت مناســب کودك 

مطابق الگوى خانوادگى انجام مى گیرد. 
شــرایط تحقق طرح رضاعى با استناد به رساله 
حضرت امام (ره) صورت گرفتــه و مطابق آن باید 
ســن کودك کمتر از دو سال قمرى باشد (دو سال 
تمام نشــده باشد) و همچنین کودك باید 15 مرتبه 
یا یک شــبانه روز از دایه (مادر) رضاعى شیر کامل 

بخورد. 
شایان ذکر است که دایه باید از سالمت جسمى 

و عقلى برخوردار بوده و با ایمان و پاکدامن باشــد. همچنین 
در این طرح با استناد به رساله حضرت امام (ره) کودك پس 
از مکیدن شــیر از پستان دایه با او و ســایر اعضاء خانواده 
بنا بر تحقق شــرایط فوق محرم مى شود اما از خانواده ارث 

نمى برد و حق هاى خویشى، که انسان با خویشان خود دارد، 
بر آنان نیست. 

هزینه هاى کمکى دایه (مادر رضاعى) 
در صورت درخواســت دایــه (مادر رضاعــى) با رعایت 

اصول بهداشــتى، تغذیه و رشد و پرورش سالم کودك 
مطابق ضوابط دستورالعمل اجرایى مراقبت از کودکان 
بى سرپرست، هزینه هاى پیش بینى شده، قابل پرداخت 

است. 
خانواده هاى داوطلب نیز حتما باید ایرانى، مسلمان و 
متعهد به مبانى شرعى باشند و مادر (دایه رضاعى) نیز 
از سالمت جسمى و روانى با استناد به انجام آزمایشات 
پزشکى الزم بویژه آزمایش هپاتیت و HIV برخوردار 

باشد.

مراحل اجراء طرح دایه رضاعى
در ایــن طرح ابتدا صالحیت (فــردى، خانوادگى و 
اجتماعى) خانواده متقاضى بررسى شده و سپس گواهى 
سالمت جسمانى و روانى آن ها از پزشک متخصص و 

رضایت نامه از همسر متقاضى اخذ مى شود. 
همچنین الزم است ضمن اخذ حکم امین موقت، از 
مراجع قضایى و مبادله قرارداد بین بهزیســتى استان و 
متقاضى، خانواده متقاضى توســط کمیته شبه خانواده استان 
تاییــد و پس از انجام این مراحل کــودك به خانواده انتقال 
داده شود وقبل و یا همزمان با تحویل کودك نیز به خانواده 

آموزش هاى حضورى و غیره به آن ها داده مى شود. 

 رییــس مرکز تحقیقات ایدز با اشــاره آمار 
حــدود 100 هزار نفرى مبتالیــان به ویروس 
ایدز در کشــور، نبود برخى امکانات و تجهیزات 
پزشکى الزم در بیمارستان ها جهت جلوگیرى از 
انتقال این بیمارى به پزشک را مهم ترین علت  
 HIV/AIDS عدم پذیرش بیماران مبتال به

در بیمارستان ها دانست. 
دکتــر مینو محرز بــا بیان اینکــه پذیرش 
بیماران مبتــال به HIV نیازمند عمل جراحى، 
در بیمارستان ها به سختى صورت مى گیرد ادامه 
داد: نبــود برخى امکانات و تجهیزات پزشــکى 
الزم در بیمارستان ها جهت جلوگیرى از انتقال 
ایــن بیمارى به پزشــک، مهم ترین علت عدم 
پذیرش این بیماران در بیمارســتان ها است؛ در 
حالى که اگر اســتانداردهاى الزم رعایت شود، 
خطر انتقال ویــروس HIV کمتر از یک دهم 

درصد خواهد بود و پرسنل بیمارستانى از قبول این بیماران 
سر باز نخواهند زد. 

 وى در ادامه با اشــاره به اینکه متاسفانه در بیمارستان 
امام خمینى (ره) پذیرش بیماران مبتال HIV به سختى و 
خارج از توان این مرکز انجام مى شود، گفت: بر اساس آمار 

اعالم شــده و بر اساس آمار تخمینى، آمار مبتالیان 
به این ویروس حدود 100 هزار نفر است و از طرفى 
متاســفانه شــیوع ایدز در میان زنان رو به افزایش 

است. 
 رییس مرکز تحقیقات ایدز کشور، روابط جنسى 
محافظت نشــده را از مهم ترین علــل ابتال به ایدز 
میان زنان دانست و افزود: افرادى که تنها از طریق 
روابط جنســى به این ویروس مبتال مى شوند از نظر 
اجتماعى و اقتصادى در ســطح بــاالى جامعه قرار 
دارند که در نظر داریم این افراد براى گرفتن خدمات 

پزشکى به بخش خصوصى ارجاع داده شوند. 
 محرز با اشــاره به اینکه آموزش و مستندسازى 
بهتریــن روش پیشــگیرى از این بیمارى اســت، 
عملکرد رســانه هاى جمعى بویژه رادیو و تلویزیون 
در ارائه آموزش هاى پیشــگیرى و آگاهى از ایدز به 
مردم را بسنده و کافى ندانست و افزود: اگر آموزش 
از طریق رســانه هاى تصویرى صورت گیرد، انتقال سریع 
ایدز از طریق تماس جنسى در کشور را شاهد نخواهیم بود. 

جزئیات طرح «دایه رضاعى» 

 مصائب بیماران HIV در پذیرش و بسترى در بیمارستان ها 

ارائه 19 خدمت پزشکى قانونى

آزمایش DNA تا معاینه تعیین سن 

انجام 2هزار و 921 ماموریت اورژانسى 
در قالب طرح امداد نوروزى

رئیــس مرکز مدیریت حــوادث و فوریت هاى پزشــکى 
آذربایجان شرقى گفت: تکنسین هاى اورژانس 115 استان 
در قالب طرح امداد نوروزى که از 27 اســفند آغاز شد و تا 
15 فروردین ادامه یافت، به دو هزار و 921 ماموریت اعزام 
شدند که نسبت به مدت مشابه ســال گذشته 7,9 درصد 

افزایش یافته است.
روزبه رجائى غفورى در تشــریح ماموریت هاى تصادفى و 
غیر تصادفى تکنســین هاى این مرکز گفت: از مجموع این 
ماموریت ها، 590 مورد ماموریت تصادفى بود که 224 مورد 
آن تصادف جاده اى و 366 مورد تصادف شــهرى گزارش 

شده است.
وى از کاهش 19,7 درصدى ماموریت هاى تصادف جاده اى 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته و افزایش 19,7 درصدى 
ماموریت هاى تصادف شــهرى این مرکز در این مدت خبر 

داد.
به گفتۀ رجائى در قالب اجراى طرح امداد نوروزى اورژانس، 
650 نفر به بیمارستان ها و مراکز درمانى منتقل شدند، 12 
نفر در ســوانح رانندگى در بستر جاده ها جان باختند، مرگ 
4 نفر نیز در تصادفات شــهرى تائید شد و 100 نفر نیز در 

محل مداوا شدند.
وى با اشــاره به افزایش تعداد ایســتگاه هاى ســالمت 
اورژانس 115 از 3 ایســتگاه به 10 ایستگاه گفت: امسال 
در ایســتگاه هاى ســالمت یک هزار و 87 نفر به صورت 
سرپایى درمان شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

از افزایش 16 درصدى نشان مى دهد.
رجائى در خصوص ماموریت هاى شــهرى مرکز اورژانس 
115 استان نیز گفت: این ماموریتها سال گذشته 2 هزار و 
112 مورد بود که امسال به 2 هزار و 331 ماموریت افزایش 
یافته و در مجموع افزایش 10,36 درصدى را نشــان مى 

دهد.
رئیــس مرکز مدیریت حــوادث و فوریت هاى پزشــکى 
آذربایجان شرقى با بیان اینکه بیشترین ماموریت هاى غیر 
تصادفى مربوط به بیمارى هاى قلبى و فشار خون بود یادآور 
شد: در ماموریت هاى غیر تصادفى 215 مورد بیمار قلبى و 
67 نفر نیز مســموم شدة مونوکسید کربن به مراکز درمانى 

منتقل شدند.
براســاس این گزارش: 27 اســفند تا پایان 15 فروردین 
امســال، 93 پایگاه فوریتهاى پزشــکى، با 2 پایگاه موتور 
آمبوالنس، یک فروند بالگرد اورژانس 115، یک دســتگاه 
اتوبوس آمبوالنس و 10 ایستگاه سالمت در آماده باش کامل 

بودند.

لنزهایى با تلسکوپ داخلى! 
دانشمندان سوئدى لنزهایى ابداع کرده اند که قابلیت بزرگنمایى دارد. 
در این لنز ها یک تلسکوپ داخلى به کار رفته که با پلک زدن شخص، 
تصویر مشاهده شده تا 3 برابر بزرگ مى شود و به حالت معمولى باز 

مى گردد. این لنز براى افراد با ضعف در بینایى ساخته شده است. 
پول نیوز، حســین نظرى مهر- دانشمندان ســوئدى موفق به ابداع 
لنزهایى شدند که قابلیت بزرگنمایى دارد. در این لنز ها یک تلسکوپ 
داخلى به کار رفته که با پلک زدن شخص، تصویر مشاهده شده تا 3 
برابر بزرگ مى شود و به حالت معمولى باز مى گردد. این لنز براى افراد 

با ضعف در بینایى ساخته شده است. 
دانشــمندان امیدوارند بتوانند از این لنز ها براى افراد مسن مبتال به 
بیمارى دژنراســیون ماکوال یا AMD (سومین علت شایع کورى در 
افراد مسن) اســتفاده کنند. AMD باعث از دست دادن دید مرکزى 
به دلیل آسیت تدریجى به شبکیه مى شود و گفته شده که گزینه هاى 

معدودى براى بهبود یا درمان آن وجود دارد. 
نکته اصلى و قابل توجه در این لنز ها وجود دو آینه بسیار کوچک است 
که قابلیت تغییر دید به بزرگ یا حالت عادى با چشــمک زدن دارد. با 
تمام این توصیفات نمى توان این تکنولوژى را نوظهور دانست چرا که 
دانشمندان از اولین نمونه عملى این لنز در سال 2013 پرده بردارى 

کردند. 
اما این نمونه به دو دلیل براى قرار گرفتن در چشم انسان آماده نبود؛ 
اول اینکه فقط حالت بزرگنمایى داشت به این معنى که براى دید عادى 
باید لنز را از چشــم درآورد. دومین دلیل نفوذناپذیر این لنز ها بود که 
نمى توانستیم انتظار استفاده طوالنى مدت از آن را داشت اما در این لنز 

این مشکل ها برطرف شد. 
در حال حاضر این لنز ها بر روى مدل هاى مکانیکى آزمایش شدند. 

موتور پالستیکى براى 
پیشرفته ترین خودروهاى جهان

پروژه جهانى تولید خودروهاى سبک وزن اکنون به مرحله بى سابقه اى 
رسیده است: تولید موتور پالستیکى براى پیشرفته ترین خودروهاى 

جهان! 
بسیارى از شرکت هاى خودروسازى در سراسر جهان تالش مى کنند تا 
محصوالت جدید خود را با وزنى به مراتب کمتر از نسخه ها و مدل هاى 
قبلى طراحى و روانه بازار کنند. این نگرش به شکل گیرى نوآورى هاى 
متعددى در قسمت بدنه و شاسى منجر شده است اما به نظر مى رسد 
این ابتکار عمل ها هم کافى نبوده است. حاال نوبت به بخش موتورى 

خودرو ها رسیده است. 
محققان انســتیتو فرانهوفر آلمان در قالب پروژه اى ویژه شیوه هاى 
مختلف طراحى و ساخت بلوك هاى ســازنده موتور پالستیکى براى 

خودرو ها را مورد بررسى قرار مى دهند. 
اکنون محققان در آلمان روى به اســتفاده از پالســتیک فیبر فشرده 
آورده اند تا موتورى مناسب و مقاوم در برابر حرارت تولید شده در آن 

تولید کنند. 
به گفته آن ها این ابتکارعمل موجب مى شــود تا وزن بخش موتور تا 

بیش از 20 درصد نسبت به نسخه آلومینیومى آن کاهش یابد.

ë ë

رئیس جمعیت هالل 
احمر یمن در نامه اى به 
هالل  جمعیــت  رئیس 
احمر ایران، از مساعدت 
و امدادرســانى بى دریغ 
و اقدامات بشردوســتانه 
جمعیــت هــالل احمر 

ایران قدردانى کرد.
تحویــل  پــى  در 
کمک هــاى  محمولــه 
احمر  بشردوستانه هالل 
ایران به مسئوالن یمنى، 

محمد احمد الکباب، رئیــس جمعیت هالل احمر 
یمن در نامه اى به سید امیرمحسن ضیائى، رئیس 
جمعیت هــالل احمر، مراتب تشــکر از اقدامات 
بشردوستانه جمعیت هالل احمر ایران و مساعدت 
و امدادرسانى بى دریغ جمعیت ملى ایران را اعالم 

کرد. 
در این نامه از هالل احمر ایران به عنوان یکى 
از شــرکاى نهضت صلیب سرخ و هالل احمر که 
فراهم آورنده حمایت هاى معنوى مورد نیاز جهت 
استمرار و موفقیت مأموریت انسان دوستانه جمعیت 

ملى یمن، مساعدت ها و 
خالصانه  حمایت هــاى 
به  ایران  ملــى  جمعیت 
عنوان تعهدى به وظایف 
انســان دوستانه و نقش 
موفقیت  در  را  کلیــدى 
به کاهش  یابى  و دست 
کشور  در  بشــرى  آالم 
شــده  قدردانى  یمــن، 

است.
رئیس جمعیت هالل 
این  پایان  در  احمر یمن 
نامه اظهار امیداورى کرد: تعامالت و همکارى هاى 
دوجانبه جمعیت هاى ملى ایران و یمن اســتمرار 

داشته باشد.
یادآور مى شــود در پى درگیرى هاى مسلحانه 
اخیر در کشور یمن، جمعیت هالل احمر ایران دو 
محموله انسان دوستانه شامل چادر (68 دستگاه)، 
پتــو (620 تخته)، زیرانــداز 120 قطعه) و دارو و 
تجهیزات پزشکى (32 پلت) به وزن کل 32,613 
کیلو گرم با هدف کمک رســانى به اقشار آسیب 

دیده در آن کشور، ارسال کرد

قدردانى یمن از ارسال محموله هاى بشردوستانه هالل
مســوول واحد مبارزه با 
شــبکه  واگیر  بیمارى هاى 
بهداشت و درمان اسالمشهر 
اطفال  از واکسیناسیون فلج 
براى کودکان زیر 5 ســال 
خارجى  مهاجریــن  تمامى 
خبر داد کــه از 29 فروردین 
به صــورت رایــگان انجام 

مى شود. 
افزود:  ساجدیان  حسین 
تمامى کــودکان مهاجرین 

خارجى بخصوص افغانســتان، پاکستان و بنگالدش در دو 
نوبت از 29 فروردین تا اول اردیبهشت و دوم تا پنجم خرداد 

ماه جارى واکسن فلج اطفال دریافت مى کنند. 
 وى گفت: این طرح در راستاى حفظ دستاوردهاى برنامه 
ریشه کنى فلج اطفال کشور انجام مى شود که نوبت اول آن از 
29 فروردین تا اول اردیبهشت و نوبت دوم نیز از دوم تا پنجم 

خرداد ماه سال جارى انجام خواهد شد. 
 وى در ادامه تصریح کرد: این طرح در راســتاى حفظ 
دســتاوردهاى برنامه ریشه کنى فلج اطفال، حدود 14 سال 
اســت که در تمامى مناطق غیرگرمسیرى کشور بصورت 

تمامى  بــراى  سراســرى 
مهاجریــن خارجى بصورت 

رایگان انجام مى شود. 
 ســاجدیان در خصوص 
موارد گزارش شده این بیمارى 
در کشورهاى همجوار گفت: 
با توجه به همجوارى کشور 
ایران با دو کشور داراى این 
بیمارى در مرزهاى شــرقى 
(پاکستان و افغانستان) و عدم 
اطمینان از کیفیت مراقبت و 
پوشش هاى واکسیناسیون در کشورهاى همسایه، سازمان 
جهانى بهداشت توصیه مى کند براى اطمینان یافتن از عدم 
ورود و چرخش ویروس فلج اطفال، این واکسیناسیون براى 

تمام کودکان زیر 5 سال مهاجرین خارجى انجام شود، 
 وى در پایان گفت: در این طرح به کودکان زیر 5 سال 
خانوارهاى ایرانى ســاکن در محل تجمع عمده مهاجرین 
خارجى و افغانى قطره فلج اطفال خورانده مى شود. این برنامه 
در مناطق روستایى توسط خانه هاى بهداشت و در مناطق 
شهرى توسط مراکز بهداشتى درمانى، پایگاه هاى بهداشتى 

دولتى و مشارکتى انجام مى شود.

آغاز واکسیناسیون فلج اطفال کودکان اتباع خارجى 
 ، مشــهدى  محمدرضا 
گفت: طرح هــاى حمایتى از 
ســوى وزارت بهداشت براى 
بیماران خاص در نظر گرفته 
شده اما متاسفانه قبل از آغاز 
ســال جدید به یکباره سهم 
بیمــاران در زمینه  پرداختى 
داروهاى دســفرال و اکسجد 
افزایش یافت و یارانه پرداختى 

بیماران کم شد.
وى ادامــه داد: این اقدام 
موجب افزایش قیمت دارو در 

سهم بیماران شد به طورى که بیماران تاالسمى که قبًال 
دارو را رایگان مى گرفتند مجبور به پرداخت هزینه شدند، در 
مورد داروى اکسجد که قبًال 950 تومان هزینه مى کردند 
اکنون براى هر قلم این دارو 2هزار تومان باید بپردازند که 

در ماه رقم باالیى مى شود.
مشــهدى گفت: داروى دســفرال نیز که قبًال رایگان 
بود اکنون بیماران مجبورند 500 تومان برایش بدهند، این 
افزایش قیمت در ماه 50هزار تومان براى هر فرد هزینه دارد.
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران تاالســمى ادامه 
داد: براى داروى خوراکى بیماران بزرگســالى هســتند که 

روزانــه مجبورنــد 4 تا 5 
پــرس مصــرف کنند که 
ماهانه 300 هزار تومان باید 

بپردازند.
وزارت  افــزود:  وى 
همکارى  نهایت  بهداشت 
را مى کنــد اما این احتمال 
وجود دارد فشارهایى روى 
ســازمان غذا و دارو وجود 
داشته باشد در هر صورت ما 
خواستار رفع این مشکالت 

هستیم.
مشهدى افزود: داروى دسفرال یک داروى خارجى است 
و برایش مبلغى را به عنوان مابه التفاوت با نوع ایرانى قائلند 
اما زمانى این دلیل محکمى است که داروى داخلى به قدر 
کافى وجود داشته باشد در حالى که شرکت هاى داخلى به 

اندازه کافى نتوانستند آن را تولید کنند. 
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران تاالســمى گفت: 
تولیدکنندگان داخلى جوابگوى نیاز بیماران نیســتند چرا 
که نیاز ساالنه 10 میلیون ریال است و این شرکت ها فقط 
مى توانند 4 میلیون ریال تولید کنند، مابقى نیاز باید از کجا 

تهیه شود؟

یارانه دارویى بیماران تاالسمى کاهش یافت

فناورىحوادث
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ستار همدانى دستیار امیر قلعه نویى معتقد 
است بازى هاى مهمى را در لیگ برتر باخته 
اند و شانس استقالل براى قهرمانى کم شده 

است. 
او در این باره توضیــح مى دهد: «یکى از 
آیتم هاى مهم قهرمانى این است که بتوانیم 
بازى هــاى رودرو را از رقباى خود ببریم ولى 
متاســفانه ما در این بازى ها نتوانستیم خوب 
نتیجه بگیریم. این باعث شده که حاال بین ما و 
رقبا فاصله بیفتد. امتیاز از دست دادیم اما هنوز 
شانس داریم اما واقعیت این است که شانس 

مان براى قهرمانى کم است.» 
او درباره اشــتباهات بازیکنان اســتقالل 
توضیح مى دهد: «من معتقدم ساختار دفاعى 
ما سلسله اشتباهاى دارد. در فوتبال امروز دنیا 
مسى و رونالدو هم دفاع مى کنند. متاسفانه ما 
اشــتباهات زیادى داریم و بچه ها باید تمرکز 
بیشترى در زمین داشته باشند. فعال 6 هفته تا 
پایان لیگ برتر باقى مانده است و ممکن است 

تا روز آخر هر اتفاقى بیفتد.» 
ستار در پاســخ به این سوال که آیا تمرین 
ندادن تیم در این شرایط، به نفع استقالل است، 
مى گوید: «ما جمعه بازى داشــتیم و طبیعتا 
شــنبه باید ریکاورى مى کردیــم. کار اصلى 
ما از دوشــنبه آغاز مى شود. به نظرم مشکل 
استقالل تمرین نیست. مگر با همین تمرین 
ها، صادقى و عمران زاده ســال قبل بهترین 

بازیکنان نبودند؟» 
پس مشکل اســتقالل چیست؟ به عنوان 
مثال آندو وقتى از این تیم جدا شد، توانست در 
تراکتور اوج بگیرد. پس از این اتفاق بحث هاى 
متفاوتى مطرح شد؛ اینکه تمرینات استقالل 
خوب نیست یا بازیکنان آرامش فکرى ندارد. 
همدانى در این باره مى گوید: «اتفاقا بچه ها 
در این باره با قلعــه نویى حرف زدند و گفتند 
که تمرکز ما در زمین از بین رفته است. االن 
جــوان ترین بازیکن ما 25 ســاله و با تجربه 
است. نباید بازیکنان ما چنین مشکلى داشته 

باشند. بچه هاى ما باید براى بازى هاى بزرگ 
انگیزه داشته باشــند. اما بچه هاى ما واقعا از 

شکست ها ناراحت هستند.»  
خــارج از بحث اســتقالل، در ایــام نوروز 

محمد خاکپور مصاحبه اى کرد و درباره دالیل 
خداحافظى اش گفت؛ اینکه مى خواستند یک 
بازیکن جوان به استقالل یا پرسپولیس برود 
و او را در تیــم ملى به عنوان مدافع بازى مى 
دادند. خاکپور گفت بــه همین دلیل تصمیم 
گرفــت قبل از 30 ســالگى خداحافظى کند. 
ظاهرا منظور ســرمربى امیدها، ستار همدانى 
بود. مربى اســتقالل اما مــى گوید:«خاکپور 
همیشه به لحاظ رفتارى و شخصیتى براى من 
قابل احترام است. خودم را مدیون او مى دانم. 
نمى دانم منظورش من هستم یا نه. این حرف 
ها را زدید یاد قدیم افتادم. باید از عابدزاده یک 
تشکر ویژه کنم چون قبل از جام جهانى خیلى 
به من روحیه مى داد. با اینکه خودش مصدوم 
بود به من کمک کرد که مصدومیتم را برطرف 
کنم. خیلى از بچه ها مثل على دایى، زرینچه، 
اســتیلى، محمدخانى، کریم باقرى و... به من 
کمک کردند.» او دربــاره عالقه پورحیدرى 
مربــى وقت تیم ملى به خــودش مى گوید: 

«منصورخان همیشه به من لطف داشت. البته 
من در زمان مربیگرى ایویچ یا آقاى طالبى هم 
فیکس بودم. همیشه فیکس بازى مى کردم. 

بعید مى دانم منظور خاکپور به من باشد.» 
ستار درباره خاطره درگیرى دعواى دایى و 
خداداد در اتوبوس تیم ملى بر سر یک کاست 
ترکى، توضیح مى دهــد: «خب آن زمان 14 
بازیکن تیــم ملى ترك بودند. از من و دایى و 
کریم بگیرید تا سیروس و زرینچه، میناوند و...
معموال کاست استانبولى گوش مى دادیم.» او 
ادامه مى دهد: «منکر دعوا نیستم ولى اردوها 
طوالنى بود و این بحث ها پیش آمد. ولى من 
یک نکته به شما بگویم. ما در اردوها بزن بزن 
هم مى کردیم. فحش و فحش کارى هم مى 
شد. اما اردوها شــیرین بود. یادم هست دایى 
و شــاهرودى در رم با هم به اختالف خوردند 
ولى آخرش خیلى خوب آشتى کردند. اگر االن 
این اتفاق مى افتاد کسى گذشت نمى کرد ولى 
دایى و شاهرودى همه چیز را فراموش کردند.»

شانس استقالل براى قهرمانى کم است
در اردوى تیم ملى بزن بزن مى کردیم اما شیرین بود!

هفتان
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االهلى عربستان و تراکتورسازى تبریز با انگیزه هاى متفاوت 
در دور چهارم لیگ قهرمانان باشگاه هاى 
آســیا امــروز سه شــنبه 18 فروردیــن تیم 
تراکتورســازى در تبریز میزبــان تیم االهلى 

عربستان است.
بازى رفت دو تیم در عربستان با دو گل به 

سود تیم میزبان خاتمه یافته بود.
تیم االهلى عربستان یک روز قبل از بازى 
با جت اختصاصى ایرباس A۳۲۰ وارد تبریز 
مى شود. این تیم در هتل ائل گلى تبریز اسکان 
یافته و عصر فردا یک جلسه ریکاورى را هم در 

ورزشگاه یادگار امام(ره) برگزار مى کند.
قضاوت بازى تیم هاى تراکتورسازى تبریز 
با االهلى عربســتان برعهده داورانى از کشور 
ژاپن اســت. ریوجى ساتو داور ژاپنى این دیدار 

به همراه تورو ســاگارا و هیروشــى یاموجى 
کمک هاى اول و دوم از کشور ژاپن امروز وارد 
تبریز شدند. همچنین احمد ابراهیم داور چهارم 
از کشــور اردن و عبدالحامــد عبدالغفور ناظر 
مالدیوى این بــازى نیز همراه این داوران وارد 

شهر تبریز شدند.
االهلى و تراکتورسازى تبریز با انگیزه هاى 

متفاوت
تیم االهلى عربستان در پایان دور رفت با 7 
امتیاز در صدر جدول گروه چهار قرار دارد. این 
تیم برابر نسف قارشى ازبکستان و تراکتورسازى 
تبریز به پیروزى رسیده و در امارات نیز مقابل 
همنام خود به تساوى رضایت داده بود. پیروزى 
در بازى برگشت برابر تراکتورسازى صعود این 

تیم را به مرحله حذفى رقابت ها حتمى مى سازد.
اما تراکتورسازى نیز شانس صعود خود را در 
کسب امتیازات الزم در بازى هاى دور برگشت 
دانسته و باید در تبریز هر سه امتیاز بازى برابر 

تیم قدرتمند عربستانى را کسب کند.
تراکتورســازى تبریز اگر بتواند در دو بازى 
آتى خود در تبریز برابر االهلى عربستان و نسف 
قارشى ازبکستان حداقل 4 امتیاز بگیرد، مى تواند 
با کسب نتیجه الزم در امارات برابر تیم االهلى 
این کشور صعود خود را مسجعل کرده و براى 
اولین بار به مرحله حذفى این رقابت ها راه  یابد.  
بازى تیم هاى تراکتورسازى تبریز با االهلى 
عربستان امروز ساعت 16 در ورزشگاه یادگار 

امام(ره) برگزار مى شود.
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سال 1394 سال کسب سهمیه المپیک برزیل براى ورزش استان است 

سید محمد شروین اســبقیان در نشست با 
روساء ادارات ورزش و جوانان شهرستانها بمناسبت 
آغاز ســال 1394 با تاکید بر مطلب فوق گفت: 
ورزش شهرستانها نقش تعیین کننده در جایگاه 
وزش آذربایجانشرقى را در کشور داردو شهرستانها 
در تیم اجرایى ورزش و جوانان نقش اساسى دارند. 
مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقى افزود 
: ورزش شهرستانها با توجه به توانمندى و وجود 
زیر ساختارهاى مناسب توانایى برگزارى رقابتهاى 

استانى و حتى کشورى را دارد . 
وى افــزود : طبق دســتورات و برنامه هاى 
راهبردى هیاتهاى ورزشى استان تفکر مرکزیت 
و برگزارى رقابتهاى کشورى و استانى را در تبریز 
کاهش داده اند و بر ورزش شهرستانها و هیاتهاى 
ورزشى شهرستانها توجه کافى و الزم داشته اند 
و با برگزارى رقابتهاى اســتانى و کشــورى مى 
توان استعدادها و پتانسیل هاى باالى موجود در 

شهرستانه را شناسائى و پرورش داد. 
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شــرقى 
گفت: رویکرد فعالیتهاي مدیریتى ورزش و جوانان 
توجه ویژه به ورزش و جوانان شهرستانهاست چون 

رشــد و توسعه ورزش شهرستانها و استعدادهاى 
جوانان عامل مهم و انکارناپذیر در تعالى ورزش 

استان و رشد استعدادهاى جوانان دارد. 
مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شــرقی 
در بخش دیگرى از سخنان خود در جمع روساى 
ادارات ورزش و جوانان شهرســتانها گفت:  سال 
1394 ســال کسب سهمیه المپیک برزیل براى 
ورزش اســتان اســت و این اداره کل توســعه 
ورزش همگانــی و قهرمانی و توجه به جوانان را 
با رویکرد علمی و فرهنگی دنبال می کند و اداره 
کل ورزش جوانان در راستاي سیاست هاي کالن 
نظام جمهوري اسالمی و دولت  و وزارت ورزش 
و جوانان، توســعه ورزش همگانی و قهرمانی و 
توسعه استعدادهاى نهفته جوانان را در دستور کار 

خود قرار دارد. 
سید محمد شروین اســبقیان برنامه ریزى ، 
ســاماندهى ، نظارت ، کنترل ، پیگیرى ، حضور 
در شهرستانها و توجه ویژه به امر استعدادیابى و 
ســاماندهى ورزشکاران و مسایل حوزه جوانان را 
اهــم برنامه هاى و سیاســت اداره کل ورزش و 

جوانان استان در بخش شهرستانها عنوان کرد .

وى در بخش دیگرى از سخنان خود گفت : 
موفقیت مذاکرات لوزان نتیجه حمایت رهبرى از 

دولت و اقتدار ایران اسالمى است.
سید محمد شــروین اسبقیان در ادامه افزود : 
افزود: تالش مسووالن نظام جمهورى اسالمى و 
تیم مذاکره کننده هسته اى دشمن را متوجه این 
موضوع کرد که ایران اسالمى در برنامه هاى صلح 
آمیز خود یــک قدم به عقب بر نمى گردد و این 

دستاورد بزرگى است.
وى یادآورى کرد: این موفقیت که بر مبناى 
رهنمودهاى رهبرى حاصل شده است، به عنوان 
یک برگ برنده و ســترگ افتخارآمیز براى ملت 
ایران در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد و  توافقات 
صورت گرفته در حوزه سیاســت خارجى و رفع 
تحریم هــا مى تواند در حــوزه اقتصادى بهبود 
حاصل کند و قطعا ایــن تاثیرات مى تواند حوزه 

ورزش را نیز متنعم سازد.
اسبقیان با اشاره به شعار ســال اشاره کرد و 
گفت: همدلى و همزبانى دولت و ملت یک تکلیف 
اســت که مقام والیت آن را هم براى ملت و هم 

براى دولت تعیین کردند.
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جاى خالى چهار ستاره 

حسین فرکى این هفته مقابل تراکتور سازى 
چهار ستاره اصلى تیمش را در اختیار ندارد

حسین فرکى این هفته مقابل تراکتورسازى 
چهار ســتاره اصلى تیمش را در اختیار ندارد تا 
به نوعــى در غیبت چهار بازیکن اصلى تیمش 

به مصاف تیم آماده این روزها تراکتورســازى 
تبریز برود سپاهان عالوه بر اینکه هادى عقیلى 
و احسان حاج صفى را بخاطر مصدومیت نمى 
تواند در اختیار داشــته باشــد رحمان احمدى 
راهم بخاطر اخراج در بازى با صباى قم مقابل 

تراکتورســازى در اختیار نخواهد داشت عالوه 
بر احمدى محمد رضا خلعتبرى هم بخاطر دو 
اخطاره بودن این بازى را از دســت داده است تا 
چهار ستاره دیار نصف جهان مقابل یاران شهر 

اولین ها غایب باشند.

انتصاب رئیس جدید اداره توسعه منابع انسانی و پشتیبانی
طی حکمی از سوي اسبقیان مدیر کل ورزش 
و جوانان آذربایجانشرقی بهمن آجري  به سمت 
رئیس اداره توسعه منابع انسانی و پشتیبانی تعین 

و منصوب گردید .

متن حکم صادره به شرح زیر می باشد:
جناب آقاي بهمن آجري

سالم علیکم:
با توجه به سوابق ارزشمند و نظر به تعهد و 
تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی ، به موجب 
این ابالغ به عنوان  «رئیس اداره توســعه منابع 
انسانی و پشتیبانی»  اداره کل تعیین و منصوب 

می گردید.
ســاماندهی کلی حوزه مربوطه ، رسیدگی 

جــدي بر امور مربوط به کارکنان ، ایجاد نظم و 
انظباط کامل اداري ، نظارت بر کیفیت نگهداري 
اماکن و ساختمان تحت پوشش اداره کل ، اجراي 
دقیق قوانین ، مصوبات و دستور العمل ها در حوزه 

پرسنلی از اهم انتظارات اینجانب خواهد بود.
سید محمد شروین اســبقیان - مدیر کل 

ورزش و جوانان آذربایجانشرقى

ë ë

پیشنهاد قطع همکارى با  کى روش   از فدراسیون  نبود
رئیس فدراســیون فوتبــال گفت: به هیچ 
عنوان پیشــنهاد قطع همکاري با کی روش از 

سوي فدراسیون نبود.  
على کفاشیان در خصوص آخرین وضعیت 
شــرایط ســرمربى تیم ملى گفت: زمانى که 
قرارداد کى روش را تمدید کردیم قصد داشتیم 
تا بــا او تا جــام جهانــى 2018 کار را ادامه 
دهیم. از همان ابتدا با همه مشــکالت قرارداد 
کى روش را تمدید کردیم و کارش آغاز شــد 
که البته خــود کى روش از قبل از جام ملت ها 
مى گفت مشــکل داشــتیم و اعالم کرده بود 
مصاحبه هایى که علیه اش مى شود باعث شده 
تا نتواند کارهایش را به نحو احسن انجام دهد.
 وى ادامه داد: با این حال با صحبت هایى 
کــه انجام دادیــم کار ادامه پیــدا کرد. حتى 
در خــالل جام ملت ها نیز ایــن صحبت ها و 
مشکالت باز هم مطرح شد و ما باز هم آن را 
مدیریت کردیم تا این که تیم ملى از اســترالیا 

برگشت و اتفاقات اخیر پیش آمد.
 کفاشــیان در مورد این صحبت کى روش 
که قطع همکارى از ســوى رئیس فدراسیون 
فوتبال مطرح شده اســت تاکید کرد: به هیچ 
عنوان پیشنهاد قطع همکارى از سوى ما نبود 

چون باید یک سال غرامت به او بدهیم و اگر 
این بحث به وجود آمد از سوى خود کى روش 

بوده و از طرف ما نبوده است.
 وى افــزود: کى روش در این مدت تجربه 
خوبى پیدا کرده و شــناخت مناســبى نیز از 
شــرایط دارد و در شــرایط فعلى هر مربى را 
بیاوریــم خیلى نمى تواند جــاى او را پر کند. 
شــاید کى روش قهر کرده یا غر زده اما همین 
هم براى تیم ملى بوده و تیم ملى به کى روش 
شــخصیت داده اســت. فدراســیون با تمام 
محدودیت هایى که داشــت نیز همکارى را به 
هر شــکلى با کى روش ادامه داد و حتى اینکه 
امروز کى روش محبوب اســت این محبوبیت 
به خاطر تیم ملى و مردم اســت و یک امر دو 

طرفه محسوب مى شود.
 کفاشیان یادآور شد: با تمام مشکالت سعى 
مى کنیم کار را ادامه دهیم و خواسته هایش را 
فراهم کنیــم البته کى روش به ما گفت برخى 
مسئوالن راضى نیســتند تا من بمانم و برایم 
مشــکل درســت مى کنند و من هم در پاسخ 
گفتــم که تحمل انتقــاد را در خودت باال ببر 
چون اینجا همیشه از افراد تعریف نمى شود و 

انتقاد هم وجود دارد.

 وى گفت: کى روش باید بماند اما نمى شود 
برخالف میــل او هم رفتار کــرد و نمى توان 
وقتى خــودش نمى خواهد بــه زور او را نگه 
داشت. او شرایط ما را مى دانسته و مى داند که 

ما تمام توان خود را گذاشتیم.
 کفاشــیان افزود: آخرین بار که کى روش 
گفــت نمى خواهم بمانــم تصمیم گیرى را به 
هیات رئیســه واگذار کردم که جلســه هیات 
رئیســه فردا برگزار مى شــود. بــاز هم تاکید 
مى کنم کــه مایلیم تا کى روش بماند چون نه 
مى توانیم خسارت یک ساله او را بدهیم ضمن 
اینکه او مربى محبوبى بــوده و بازیکنان نیز 

قبولش دارند.
 وى در پاســخ به این سوال که در صورت 
قطع همــکارى مربى ایرانى خواهد بود گفت: 
اگــر کار به قطع همکارى بکشــد باید هفته 
دیگــر مذاکرات را آغاز کنیــم و هرچه زودتر 
تصمیم گیرى کنیم. اعتقاد دارم مربیان ایرانى 
هم مى توانند اما خواســته مــردم هم براى ما 
مهم اســت. آنها دیگر مربى در حد کى روش 
مى خواهنــد پس اگر قرار اســت مربى جدید 
براى تیم ملى انتخاب کنیم باید یکى در حد او 

دانش کى روش باشد.

ë ë
دعوت ازبازیکن  استان در اولین اردوي آماده سازي

 فوتسال ناشنوایان کشور 
بنــا به صالح دیــد کادر فنی تیم فوتســال 
ناشــنوایان کشــور امیر عابدي بازیکن ناشنواي 
فوتسال استان براي شرکت در اولین اردوي آماده 

سازي تیم فوتسال ناشنوایان کشور دعوت شد.
ایــن اردو به منظور آمادگی بیشــتر این تیم 
براي شرکت در هشتمین دوره بازي هاي آسیا و 

اقیانوسیه ناشنوایان (چین تایپه 2015   از بیست 
و پنجم تا ســی ام فروردین مــاه در بندر عباس 

برگزار می گردد.

ë ë
دستمزد 700 هزار دالري برانکو براي یک فصل و چند هفته

پس از استعفاي درخشان مشخص شد که 
پیش از این که این مربی خواسته یا ناخواسته 
اســتعفا دهد نژاد فالح با برانکــو به توافق 

نهایی رسیده بود.
 در حالــی که برکناري حمید درخشــان 
صــورت نپذیرفت، درخشــان در تمرین تیم 
پرسپولیس پس از آنکه متوجه شد مسووالن 

باشگاه با برانکو مذاکره کردند، استعفا داد.
 در همین راستا خبر می رسد، برانکو که از 
محبوبیت خاصــی در افکار عمومی برخوردار 

اســت به صورت تلفنی با نژاد فالح به توافق 
رســیده و پس از این توافق مســتقیما راهی 
ترکیه شد. در همین حال، یک مقام مسوول 
در باشگاه پرسپولیس به خبرنگار بانک ورزش 
گفت: ســاعت چهار بعد از ظهــر امروز رضا 
چلنگر به ترکیه رفــت. در حالی که قرار بود 
وکیل هدایتــی و نژادفالح هم او را همراهی 
کنند، به خاطر استعفاي درخشان، پرواز آنها با 

تاخیر انجام می شود.
 قــرار اســت مدیرعامل پرســپولیس تا 

ساعاتی دیگر تهران را به مقصد ترکیه ترك 
کند. گفته می شود برانکو براي یک فصل و 
چنــد هفته اى که تا پایــان لیگ باقى مانده 
700 هزار دالر درآمد خواهد داشــت. ضمن 
آنکه به همــراه او یک دســتیار، یک مربی 
بدنساز و یک مربی دروازه بان حضور خواهد 

یافت.
 بنا به گفته این مقام مسوول، بعد از بازي 
با النصر برانکو به صورت رسمی کارش را با 

پرسپولیس شروع خواهد کرد.

ë ë
کاپیتان با تجربه سپاهان وارد مى شود

کاپیتان تیم ســپاهان اصفهــان که بخاطر 
مصدومیت نمى توانست تیمش را همراهى کند 

از بازى با صبا به مرز آمادگى رسیده است.
کاپیتان تیم ســپاهان اصفهــان که بخاطر 
مصدومیت نمى توانست تیمش را همراهى کند از 

بازى با صبا به مرز آمادگى رسیده است و در بازى 
با صبا در لیســت 18 نفره تیم هم حضور داشت 
اما به صالحدید فرکى به او میدان داده نشــد اما 
این هفته محرم نوید کیا در مقابل تراکتورسازى 
بصورت فیکس به میدان خواهد رفت تا بتواند تا 

حدودى جاى خالى 4 ســتاره دیگر تیمش را پر 
کند. نوید کیا که جزو محبوبترین بازیکنان سپاهان 
اســت جایگاه ویژه اى هم بین هواداران تیمش 
داراســت از همین رو عدم بازى او مقابل صباى 

قم هم باعث ناراحتى هواداران سپاهان شده بود.

ë ë
جاسم کرار هم تمرین استقالل را تحریم کرد

تیم فوتبال اســتقالل امروز در شــرایطى 
خــود را آمــاده ادامه رقابت هــاى لیگ برتر 
مى  کند که مشــکالت مالى شرایط کلى این 
باشگاه را از حالت عادى خارج کرده است.  

پس از آنکه هاشــم بیک زاده اولین شاکى 
مشــکالت مالى تصمیم بــه تحریم تمرین 

اســتقالل گرفت، امروز جاســم کرار ستاره 
عراقى هم که عمومــا منتظر چنین موقعیت 
هایى اســت، با پیش کردن مســائل مالى و 
مطالباتــش از باشــگاه اســتقالل در تمرین 
صبح امــروز در مجموعه انقالب غیبت کرد. 
اتفاقى که باعث خشم امیر قلعه نویى سرمربى 

آبى پوشان شده است.
 به جز بیک زاده و کرار خسرو حیدرى نیز 
به دلیل مصدومیت در تمرینات حاضر نیست 
و همچنین میالد فخرالدینى، یعقوب کریمى 
و امید ابراهیمى هم براى رسیدگى به صدمه 

دیدگى به کلینیک رفته اند 

ë ë
رقابت با  ژاپن باعث رشد ایران مى شود

حمید علیدوســتى – سرمربى تیم ملى 
نوجوانان پس از کســب مقــام قهرمانى در 
تورنمنت ژاپن گفت: ســطح مســابقات در 
این تورنمنت خوب بــود، چرا که با فوتبال 
کشورهاى آسیاى میانه همچون افغانستان، 
تاجیکســتان و ازبکســتان آشــنا شدیم و 
توانستیم خودمان را مقابل آنها محک بزنیم. 
بدون شــک ارتباط با کشــورهاى آسیایى 
مخصوصا ژاپن باعث مى شود تا فوتبال پایه 
ایران رشــد کند و رقابت با تیم هایى که در 
آســیا حرف اول را مى زنند به سطح ارتقاى 
فوتبال ایران کمک به ســزایى مى کند و ما 

مى توانیم از آنها الگوبردارى کنیم. 
سرمربى تیم ملى در ادامه درباره نتایج تیم 
نوجوانان در این رقابتها گفت: نباید به نتایج 
کسب شده در این مسابقات فکر کنیم. باید 
بیشتر بر روى بینش توسعه و پیشرفت نظر 
داشته باشیم. هر چند که در طول مسابقات 
موفق به کســب نتیجه خوب هم شدیم و 
این باعث خوشحالى اســت، اما چیزى که 

بــراى من اهمیت دارد و در ســفر بالروس 
هم اتفاق افتاد کســب تجربه بین المللى و 
پیشرفتى اســت که بازیکنان در مرحله اجرا 
پس از انجام تمرینات کســب مى کنند و با 
توجه به نداشتن تجربیات بین المللى حضور 
در این قبیل مسابقات موجب افزایش تجربه 

بین المللى مى شود. 
او دربــاره اینکــه اســتعدادیابى در تیم 
نوجوانــان به پایان رســیده اســت، گفت: 
اســتعدادیابى بازیکنان به طور کلى هنوز به 
اتمام نرسیده اســت. در طى یک تا دو ماه 
آینده این مرحله نیز به پایان مى رسد. تمام 
تــالش کادر فنى هماهنگــى بازیکنان و 
آمیختگى با برنامه هاى فنى مد نظر است. 
امیدوارم با آموزش صحیح بتوانیم فوتبال پایه 

را رونق بدهیم. 
علیدوستى با بیان اینکه تیم نوجوانان در 
مدت 4 ماه در سه تورنمنت بین المللى حضور 
داشته اســت گفت: از زمانى که من هدایت 
این تیم را برعهده گرفتم در ســه تورنمنت 

بین المللى شرکت کردیم، این نشان دهنده 
این اســت که فوتبال پایه در فدراسیون از 
جایگاه ویژه اى برخوردار اســت. جا دارد از 
زحمات فدراســیون فوتبال به خاطر تدارك 
این مســابقات تقدیر و تشکر کنم. به قطر، 
بالروس و ژاپــن رفتیم. به نظرم مهمترین 
آنها تورنمنــت بین المللى بــالروس بود، 
چــرا که با تیمهاى اروپایــى مثل اکراین و 
گرجستان بازى کردیم. از لحاظ سنى تمامى 
تیمها دو ســال از بازیکنان ما بزرگتر بودند 
و ایــن رقابتها براى ما و بازیکنان یک دوره 
آموزشــى به حساب آمد. تورنمنت ژاپن هم 
تجربه مناسبى بود که شانس بازى با حریفان 

آسیایى به بازیکنان داده شد. 
سرمربى تیم ملى نوجوانان در پایان گفت: 
هدف طوالنى تر ما دیدارهاى مقدماتى جام 
ملتهاى آســیا در این رده اســت. البته این 
رقابتها هنوز قرعه کشــى نشده، اما برنامه 
ریزى ما آن است که بتوانیم در سال 95 به 

رقابتهاى آسیایى راه پیدا کنیم.
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مدیر عامل بنیاد شعر و ادبیات داستانى ایرانیان از برگزارى ششمین جایزه 
ادبى پروین اعتصامى در بهار سال جارى خبر داد.

مهدى قزلى مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانى ایرانیان، درباره آخرین 
وضعیت جایزه ادبى پروین اعتصامى که در نشست خبرى سال گذشته خود 
برگزارى آن را به سال جارى موکول کرده بود اظهار داشت: جایزه ادبى پروین 
در سال جارى و طى فصل بهار برگزار خواهد شد اما هنوز به طور مشخص 

زمان برگزارى آن را تعیین نکرده ایم.
قزلى افزود: این جایزه بر اساس اساس نامه مصوب آن در شوراى عالى 
انقالب فرهنگى و با هدف رشــد و اعتالى خالقیت ها و آفرینشهاى ادبى 
بانوان و معرفى چهره هاى شاخص زنان ادیب و پژوهنده و تقدیر از زنان فعال 

درعرص زبان و ادب فارسى برگزار مى شود.
به گفته قزلى مراحل اجرایى این جشنواره در دست انجام است و برنامه 

اصلى بنیاد در فصل بهار نیز اجراى کامل و شایسته این جشنواره است.
وى در ادامه همچنین در پاســخ به ســوالى در مورد سرنوشــت چهار 
پیشــنهادى که براى تغییر اساس نامه این جایزه و نیز جایزه ادبى جالل آل 
احمد از سوى بنیاد تهیه شده بود نیز گفت: نکاتى را درباره اساسنامه این دو 
جایزه پس از رایزنى با کارشناسان متعدد ادبى مشخص کرده   ایم و بر اساس 
آن پیشنهاداتى را داریم که من پس از برگزارى این جایزه آن را طى نامه اى 
آنها را به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى ارائه خواهم داد تا جهت تصویب در 

اختیار شوراى عالى انقالب فرهنگى قرار دهد.

بهزاد شیشه گران به مدیران وزارت ارشاد توصیه کرد سیاست هاى خود 
در عرصه هنرهاى تجسمى را مانند سال 93 برنامه ریزى کند. 

بهزاد شیشــه گران نقاش و گرافیست در تشریح تازه ترین فعالیت هاى 
خود گفت: خوشبختانه کتاب «صد پرتره از جهان پهلوان تختى» که جلد اول 
آن سال گذشته توسط انتشارات ایده منتشر شد با استقبال خوب مخاطبان 
مواجه شده و طبق تصمیماتى که انجام گرفت اواخر اسفندماه سال گذشته 
بود که جلد دوم این کتاب نیز منتشر شد و خوشبختانه انعکاس خوبى هم 

در رسانه ها داشت.
وى ادامه داد: تصمیم دارم در شــش ماهه اول ســال جارى نسبت به 
برگزارى نمایشگاهى از آثارم اقدام کنم که هنوز تاریخ و مکان دقیق برپایى 
این نمایشگاه قطعى نیست اما به طور حتم یکى از مهمترین نمایشگاه هاى 
من طى چند سال اخیر خواهد بود که امیدوارم بتوانم طبق آنچه که برنامه 
ریزى داشــته ام نسبت به برگزارى این نمایشگاه نیز اقدامات الزم را انجام 

دهم.
این هنرمند نقاش در پاسخ به پرسشى مبنى بر اینکه به نظر شما رویکرد 
دفتر امور هنرهاى تجســمى وزارت ارشاد و موزه هنرهاى معاصر در سال 
جدید چگونه باید باشد؟ بیان کرد: اخیرا فعالیت بسیار خوبى در موزه هنرهاى 
معاصر تهران شــکل گرفته که طى آن نمایشگاهى از آثار هنرمند آلمانى، 
اتوپینه در موزه به نمایش درآمد که نشان دهنده نزدیک شدن موزه هنرهاى 
معاصر به هویت اصلى خود است و من به دوستان در وزارت ارشاد به خاطر 

چنین رویکردى در عرصه سیاست هاى فرهنگى شان تبریک مى گویم.
شیشه گران تصریح کرد: پیشنهادى که به عنوان یک هنرمند مى توانم 
به مدیران ارشــاد به ویژه آقاى مالنوروزى داشته باشم این است که همین 
مســیر را ادامه دهند چرا که دعوت از هنرمندان جهانى و بهره مند شــدن 
مخاطبان ایرانى از آثار درخشــان آنها مى تواند تاثیر بسیار فوق العاده اى در 
جریان فعالیت هاى فرهنگى هنرى کشورمان داشته باشد به همین جهت من 
به آقاى مالنوروزى پیشنهاد مى دهم که مسیرى را که پیش روى خود قرار 
داده اند، جدى تر از گذشته دنبال کنند چون این فعالیت ها در جامعه تجسمى 

انعکاس خوبى داشته است.
این نقاش در پایان توضیح داد: زمانى که به دیدن نمایشگاه آثار اتوپینه در 
موزه هنرهاى معاصر رفتم، مشاهده کردم که هم مردم عامى و هم هنرمندان 
و اهل فن احساس خوبى از برگزارى این نمایشگاه داشتند. پس اگر ما این 
موضوع را مالك افکار عمومى جامعه قرار دهیم، مالك ارزشمندى است که 

امیدوارم توسط مدیران وزارت ارشاد در سال 94 نیز پیگیرى شود.

ادبیات

نظر

خاطرات حاج حمید فاسونیه چى از پیشگامان انقالب اسالمى در قالب 
کتاب «پیر پیشگام» به قلم نویسنده گرانسنگ مصطفى قلیزاده منتشر 

شد.
اثر «پیر پیشــگام» در 6 بخش با عناوین دوران کودکى و جوانى، به 
دنبال دانش، ناگهان ژاندارمرى، در آستانه انقالب، سپیده دم پیروزى و 
اسناد و تصاویر در 160 صفحه توسط انتشارات سوره مهر و به سفارش 
دفتر مطالعات و ادبیات پایدارى حوزه هنرى اســتان آذربایجان غربى به 

چاپ رسیده است.
حاج حمید فاســونیه چى راوى کتاب «پیر پیشــگام» سال 1310 در 
شــهر ارومیه به دنیا آمــد و در خانواده اى مذهبى تربیــت یافت. او از 
دوران تحصیالت دبیرســتانى به توصیه  بعضى از علماى بزرگ شهر و 
به پیشــنهاد پدرش، وارد حوزه  علمیه شد. ادبیات عرب و مقدمات علوم 
و معارف دینى را طى چهار سال فرا گرفت و در سال 1328 براى ادامه 

تحصیل به شهر مقدس قم مهاجرت کرد.
بعــد از دو ســال ادامه تحصیل در حوزه  علمیه قــم، بنا به عللى به 
تهران رفت و در مدرســه  علمیه مشیریه ادامه تحصیل داد. اما مسائلى 
ســر راه زندگى این جوان مذهبى طالب علوم دینى قرار گرفت که ادامه 

راه دانش و روحانیت را بر او غیرممکن ساخت.
از آن پس وارد آموزشگاه ژاندارمرى شد و در این پایگاه کمر خدمت 
به کشــور و ملت بست. او از اولین فعاالن انقالبى و مذهبى در ارومیه، 
اســتان آذربایجان غربى و خرم آباد لرستان بود که در لباس یک ژاندارم 

مسلمان و متدین برخالف جریان رژیم پهلوى حرکت کرد.
ارتبــاط نزدیک او با روحانیون بانفــوذ و انقالبى ارومیه و انتقاداتش 
از عوامل وفادار به شــاه و حتى انتقاد از شخص محمدرضا شاه پهلوى، 
بیشــتر موجب پرونده ســازى علیه او در ســازمان ضداطالعات هنگ 
ژاندارمرى تهــران و ارومیه گردید و باالخره حکــم تبعیدش در قالب 

انتقال محل خدمت به خرم آباد صادر شد.
وى آن جا هــم به فعالیت هایش ادامه داد تــا جایى که عوامل رژیم 
ســعى کردند او را از بدنه  ژاندارمرى حذف کنند که با هوشمندى خود و 
دوستانش توانست قبل از اخراج حکم بازنشستگى اش را در 41 سالگى 

بگیرد.
حاج حمید که پدر، پدر بزرگ و برادر شــهید است خاطرات جالب و 
خواندنى از روند شــکل گیرى انقالب در ارومیه و حوادث بعد از آن را در 

این کتاب روایت کرده است.
در بخش اول این اثر راوى، خاطره اى از ماجراى کشــف حجاب در 
ارومیه و حوادث بعد از آن  را این چنین بیان مى کند؛ «حدود سال 1318 
بود، من هفت هشــت ساله بودم و خوب به یاد دارم که یک روز جلوى 
کارگاه جعبه سازى پدرم ایستاده بودم؛ در آن ساعت زنى چادرى از آن جا 
مى گذشــت که ناگهان پاسبانى از راه رسید و با گستاخى تمام پیش آمد 
و چادر آن زن مســلمان را از سرش کشید و شروع کرد به اهانت و بد و 

بیراه گفتن به آن بانوى محجبه.
مردى به نام «مشــهدى» روبــروى کارگاه پدرم مغازه داشــت با 
مشاهده این حادثه  اسف بار، با صداى بلند سر آن پاسبان بى غیرت فریاد 
زد که: اى نامرد، اى بى غیرت، کجا مى برى چادر این خواهر مسلمان را؟. 

.. ولى پاسبان فرومایه اصًال گوش نکرد و چادر را با خود برد.»
الزم به ذکر است قبل از این، آثارى چون مردى شبیه خود، خاطرات 
حجت االسالم بنابى، دعبل خزاعى، از نسل سرافرازان (زندگینامه سردار 
شــهید جواد سبزى) و زندگینامه شیخ محمد خیابانى از مصطفى قلیزاده 

به چاپ رسیده است.

انجمن خیریه حامیان کودکان نقص ایمنى قصد دارد طى مراســمى 
در روز 9 اردیبهشــت ماه سال جارى آتیال پسیانى را به عنوان سفیر این 

انجمن معرفى کند. 
انجمن خیریه حامیان کودکان نقص ایمنى قصد دارد در هفته جهانى 
نقص ایمنى که از 2 تا 8 اردیبهشــت ماه برگزار مى شــود، آتیال پسیانى 
بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون را به عنوان ســفیر این انجمن معرفى 
کند. این معرفى طى مراســمى در روز 9 اردیبهشــت ماه سال جارى در 

بیمارستان مرکز طبى کودکان انجام خواهد شد.
انجمن خیریه حامیان کودکان نقص ایمنى با تحت پوشش قرار دادن 
کودکانى که مبتال به نقص ایمنى هســتند، براى تأمین هزینه داروهاى 

درمانى مورد نیاز این کودکان اقدامات حمایتى را انجام مى دهد.
تا به حال هنرمندان متعددى همچون اصغر فرهادى با انجمن خیریه 

حامیان کودکان نقص ایمنى در ارتباط بوده اند.

خبر

فرهنگ

جایزه ادبى «پروین»
 بهار94 اهدا مى شود

توصیه نقاش پیشکسوت
 به مدیران ارشاد

پیر پیشگام، خاطرات 
فاسونیه چى از پیشگامان انقالب 
در قالب کتاب 

آتیال پسیانى سفیر انجمن 
حامیان کودکان نقص ایمنى شد

یادداشت

به اعتقاد بســیارى، این کتاب پروفسور سندل، رساله اى 
درخشان، آسان فهم و شوخ طبع در مورد این پرسش است که 

در یک جامعه خوب چه چیزى نباید فروشى باشد.
«آنچه با پول نمى تــوان خرید» با عنوان فرعى مرزهاى 
اخالقى بازار نوشته مایکل سندل با ترجمه حسن افشار از سوى 
نشر مرکز روانه بازار نشر شده و با استقبال مخاطبان نیز همراه 

شده است.
نویسنده در این کتاب با ارایه مثال هایى ملموس و با نثرى 
ساده و شوخ طبع که به روانى به فارسى ترجمه شده مشکالت 
نظام بازارمحور لیبرالى را تشــریح مى کند. او معتقد به نظریه 
عدالت و جدایى ســپهرهاى عمومى  بازار، اخالق و مذهب از 

یکدیگر است.
او در کتاب با مثال هاى زیادى تالش مى کند ثابت کند که 
بازار فقط سازو کار نیست و ارزش هایى هم دارد و این تصور که 
بازار به چیزهایى که مبادله مى کند دست نمى زند و آلوده شان 

نمى کند روز به روز ناموجه تر مى شود.
کتاب در ســال 2013 نوشته شــده و به تاثیرات بحران 
اقتصادى 2007 بر زندگى مردم آمریکا اشارات فراوانى مى کند. 
بحران مالى، نه تنها در ظرفیت ریســک پذیرى بازار شک به 
وجود آورد بلکه این احســاس عمومــى را ایجاد کرد که بازار 
از اخالق جدا شــده و باید راهى براى پیونــد دوباره آنها پیدا 
شود.... اگر با ثروت فقط بتوان قایق شخصى و ماشین کورسى 
و تعطیــالت آنچنانى خرید، نابرابــرى درآمد یا دارایى خیلى 
اهمیت پیدا نمى کند اما اگر بشــود با پول، روزبه روز چیزهاى 
بیشترى خرید، مراقبت پزشکى بهتر، خانه اى در محله امن و 
نه در محله اى جرم خیز، امکان تحصیل در مدارس نخبه پرور 
به جاى مدارس ورشکســته، وقتى همه چیزهاى خوب قابل 
خریدوفروش باشند زمین تا آسمان فرق مى کند که پول داشته 

باشى یا نداشته باشى.»
بنابراین گزارش، در فصلى از کتاب با عنوان «بازار چگونه 
اخالق را به حاشیه مى راند» مؤلف معتقد است که طبق تحلیل 
اقتصادى رایج، پرداخت پول به مردم براى پذیرش زحمتى باید 
تمایل آنها را بیشتر کند، ولى تحقیقات جدید نشان مى دهد که 
اثر قیمت گاهى تحت الشعاع مالحظه هاى اخالقى مثل تعهد 

به منفعت جامعه قرار مى گیرد.
نویسنده در فصلى از کتاب درباره «حقوق نام گذارى» نیز 
نوشته اســت که تجارت یادگارى در ورزش را درنظر بگیرید. 
بازیکنان بیسبال همیشــه محبوب هواداران جوانشان بوده اند 
که براى گرفتن امضا از آنها سر و دست شکسته اند. بازیکنان 
مقیدتر روى نیمکت یا بعد از بازى، موقع خروج از ورزشــگاه، 
کارت ویزیت یا توپ بیســبالى براى آنها امضا مى کردند. این 
امضاگیرى معصومانه امروزه به دکان یادگارى فروشى دالل ها 
و عمده فروش ها و خود تیم ها با میلیاردها دالر ســرمایه شده 
است. در ادامه آمده است که رشد بازار یادگارى فروشى، حقوق 
نام گــذارى و جایگاه هاى ویژه در دهه هــاى اخیر، از افزایش 

بازارى جامعــه آمریکایى حکایت مى کند...حاال دنیاى ورزش 
تنها جایى نیســت که بازار و تجارت یکه تازى مى کنند. در دو 
دهه اخیر شــاهد بوده ایم که تبلیغات تجارى پا از گلیم خود 
بیرون گذاشته اند و همه سوراخ سمبه هاى زندگى ما را گرفته اند.

مایکل سندل، نویسنده کتاب بیان مى کند که این روزها 
الزم نیســت شما حتما نویسنده باشید یا شرکت هواپیمایى 
داشته باشــید تا حامیان مالى پیدا کنید. کافى است ماشین 
داشته باشید و قبول کنید که تبدیل به تابلو سیار بشود. شما 
مى توانیــد خانه تان را هم تبدیل به تابلو تبلیغاتى بکنید. اگر 
شما ماشین یا خانه هم نداشته باشید، باز راهى براى کسب 
درآمد از رونق تبلیغات در ســال هاى اخیر دارید. مى توانید 

بدنتان را تابلو تبلیغاتى کنید!
نویسنده کتاب معتقد است هرکسى نمى تواند این چیزها را 
بخرد. ولى امروزه راه هاى زیادى براى پول درآوردن هست. اگر 
شما هم مایلید درآمد اضافه اى پیدا کنید، چند راه تازه ى آن از 

این قرار است:
کرایه دادن پیشــانى، یا جاى دیگرى از سطح بدن براى 
تبلیغات بازرگانى: 777 دالر. شرکت هواپیمایى نیوزلند سى نفر 
را استخدام کرد که سرشان را از ته تراشیدند و روى سرشان این 
عبارت را خال کوبى کردند: «مى خواهید هوایى عوض کنید؟ به 

نیوزلند سفر کنید.»
موش آزمایشگاهى شدن براى آزمایش داروها: 7500 دالر. 
بسته به وســعت آزمایش یا میزان اختاللى که در بدن ایجاد 

مى کند قیمت ممکن است باالتر یا پایین تر باشد.
ایســتادن در صف در طول شب در کاخ کنگره براى نگه 
داشــتن نوبت البى گرى که مى خواهد در یک جلسه  کنگره 
شــرکت کند: ســاعتى 15 تا 20 دالر. البى گــر مى تواند به 
شــرکت هایى مراجعه کند که افراد بى خانمان و افراد دیگر را 

براى ایستادن در صف استخدام مى کنند.
اگر اضافه وزن دارید، چهار ماهه شش کیلو و نیم وزن کم 
کنید: 378 دالر. شرکت هاى بهداشتى و بیمه براى کاهش وزن 
افراد و دیگر رفتارهاى سالم به آنها مشوق هاى مالى مى دهند.

بیمه  عمر شخص بیمار یا پیرى را بخرید، تا زمانى که زنده 
است اقســاطش را بپردازید، بعد که از دنیا رفت مبلغ بیمه را 
دریافت کنید: تا میلیون ها دالر، برحسب قرارداد بیمه. این نوع 
شرط بندى روى عمر دیگران یک صنعت 30 میلیارد دالرى 
شده اســت. هر چه بیمه  گذار زودتر بمیرد، سرمایه  گذار بیشتر 

مى برد.
او مى گوید امروزه تقریبا هر چیزى خرید و فروش مى شود:

سلول زندانى بهتر: شبى 82 دالر. در سانتاآناى کالیفرنیا و 
چند شهر دیگر، زندانى هاى بى آزار مى توانند تسهیالت بیشترى 

بخرند، مثال سلول تمیز و ساکتى دور از سلول هاى دیگر.
عبور خــودرو تک سرنشــین از خط ویــژه: 8 دالر براى 
ســاعت هاى پر رفت و آمــد. در مینیاپولیس و شــهرهاى 
دیگرى براى کاهش بــار ترافیک اجازه مى دهند خودروهاى 
تک سرنشــین از خط ویژه عبور کنند. قیمت مجوز بر حسب 

میزان راه بندان متغیر است.
مادر هندى جانشــین بــراى حمل جنیــن: 6250 دالر. 
زوج هاى غربى اى که به دنبال مادر جانشــین مى گردند حاال 
بیشتر به هندوستان مى روند که این کار هم قانونى است و هم 

هزینه اش کمتر از یک سوم هزینه ى آن در آمریکاست.
فصل اول کتاب با عنوان "نوبت شکنى" با این جمالت آغاز 

مى شود:
هیچ کس دوست ندارد توى صف بایستد. گاهى نوبت جلوتر 
را مى خرند. مى دانیم که در رســتوران هاى از ما بهتران انعام 
خوبى به گارسون مى دادند تا کمتر منتظر خالى شدن میز بمانند. 
این انعام در واقع رشــوه اى است که دزدانه به او مى دهند. جلو 
در ننوشته اند هر کس بخواهد مى تواند یواشکى یک اسکناس 
پنجاه دالرى کف دست گارسون بگذارد تا معطل نشود. اما به 
تازگى خرید و فروش اجازه ى نوبت شــکنى علنى شده و رواج 

پیدا کرده.


این روزها صف هاى طوالنى در فرودگاه ها براى بازرســى 
همه را کالفه کرده. ولى همه الزم نیســت در این صف هاى 
پیچ درپیچ بایستند. کسانى که بلیت فرست کلس یا بیزنس کلس 
خریده انــد مى توانند از مســیرهاى مخصوصى به جلو صف 
بازرسى بروند. "بریتیش ایرویز" اسمش را گذاشته مسیر تندرو 
(Fast Track) این سرویس به مسافرانى که پول بیشترى 
مى دهند اجازه مى دهد به جلوى صف بازدید گذرنامه ها بروند. ..

این کتاب با سرفصل هایى  چون «نوبت شکنى، مشوق ها، 
بازار چگونه اخالق را به حاشیه مى راند، بازار در زندگى و مرگ، 
حقــوق نام گذارى» در 210 صفحه و با قیمت 12500 تومان 

منتشر شده است.
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